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Назив квалификацијс: Електротехничар рачунара 
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Ниво квалификације: IV 
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Квалификација се стиче након успешно завршеног процеса средњег стручног образовања. 

Трајање: 
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Начин провере: 
Достигнутост исхода програма средњег стручног образовања се проверава на матурском испиту који спроводи средња 
школа и Завод за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ). 

Заснованост квалификације: 
Квалификација се заснива на опису рада, циљевима и исходима стручног образовања. 

  

 

Опис рада 

Дужности - стручне компетепције: 

Припрема и организација рада 

Израда техничке и корисничке документације 
Инсталирање рачунарских система 
Надзор, надоградња и одржавање рачунарских система 
Израда система са микроконтролером или микрорачунаром 
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 Изложеност ризицима при обављању дужности: 

Дужности - стручне компетенције 
Задаци - јединице компетенција 

Припрема и организација рада 
Припрема потребну опрему, уређаје, софтвер, алат и резервне делове 
Учествује у тиму и ефикасно комуницира са сарадницима 
Комуницира и уважава захтеве клијента 
Спроводи планираие задатке у складу са успостављеним стандардима квалитета 
Прати иновације у области информационих технологија и предлаже решења за 
унапређивање радног процеса 

Израда техничке и корисничке 
документације Предлаже конфигурацију рачунара према потребама корисника 

Израђује шеме и блок дијаграме рачунарских система 
Вођење редовних и периодичних извештаја о стању и интервенцијама на рачунарској 
опреми 
Израђује техничка упутства у складу са потребама корисника 

Инсталирање рачунарских система Склапа рачунарску јединицу 
Ипсталира и конфигурише оперативни систем и апликативни софтвер за потребе 
корисника 
Повезује и конфигурише додатне хардверске уређаје у рачунарски систем 
Тестира рачунарски систем 
Подешава сигурносне поставке оперативног система Надзор, надоградња и одржавање 

рачунарских система 
Прати историје рада рачунарског система по задатим параметрима и предлаже термине 
превентивног одржавања 
Спроводи правентивно одржавање 
Утврђује и отклања кварове у рачунарском систему 
Прави резервне копије према задатим параметрима 
Процењује квалитет хардверских решења , уочава проблеме и препоручује измене 
(побољшања) у систему 
Надограђује рачунарски систем 

Израда једноставног система са 
микроконтролером или микрорачунаром Моделује једноставан систем са микроконтролером 

Моделује једноставан систем са микрорачунаром 
Повезује систем са периферијом 
Конфигурише/програмира једноставан систем са микроконтролером 
Конфигурише/програмира једноставан систем микрорачунаром 
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- Ризик од стреса 
- Ризик од обољења кичме 
- Слаба физичка активност 
- Ризик од оштећења вида 
 Екстремни услови под којима сс обавља посао са стеченом квалификацијом: 

- Лоше осветљење (недостатак дневне светлости, вештачко осветљење) 
- Просторна скученост 

 Циљеви стручног образовања 

Циљ стручног образовања за квалификацију Електротехничар рачунара је оспособљавање лица за инсталирање рачунарских 
система, надзор, надоградњу и одржавање рачунарских система и израду система са микроконтролером или 
микрорачунаром. 

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта, потребе континуираног образовања, стручног 
уеавршавања, развој каријере и сл. усмерава да лица буду оспособљавана за: 

• примену теоријских знања у практичном контексту; 
• аналитичко размишљање и решавање проблема; 
• тимски рад; 
• примену мера заштите здравља и животне средине у процесу рада; 
• преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери; 
• препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу. 

 
Исходи стручног образовања 

Стручне компетенције Знања Вештине Способности и ставови 
По завршеном програму образовања, лице ће бити у стању да: 

 
 
 
 
 
 
Припрема и организација 
рада 

- дефинише методе 
одржавања рачунара 
- објасни значај 
информационих 
технологија за савремено 
пословање 
- објасни основе менаџмента 
услуга / 

- прати развој нових 
дијагностичких софтвера 
- одабере алат и инструменте 
потребне за одржавање 
рачунарског система 
- користи алат и инструменте 
за 
одржавање рачунара 

 
 
 
 
 
- савесно, одговорно, уредно 
и прецизно обавља поверене 
послове; 
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 производње 
- прати и усваја нова 
технолошка достигнућа у 
подручју рачунарске технике 
- користи стручну литературу 
и претраживање доступних 
база инфорамција и база 
знања 
- објасни значај планирања 
рада 
- опише елементе плана рада 
- разликује начине 
одржавања средстава за рад 
- објасни принципе рада у 
групи и ефикаено вођење 
групе 
- увиђа значај планирања и 
одабира људских ресурса за 
потребе организације 
- објасни основе менаџмента 
услуга /производње 
-познаје различите 
управљачке стилове 

- П 

- користи мере заштите на 
раду у поступку одржавања 
рачунарског система 
- саставља план мерења и 
тестирања која треба обавити 
на рачунару у циљу 
верификације задовољености 
функционалних захтева; 
- самостапно прикупља 
податке са тржишта 
- прави понуду услуге 
- планира компоненте 
рачунарског система како би 
испоштовао спецификацију 
захтева 
- изради једноставан 
пословни план 
- презентује одређени део 
плана 
производње/ финансијског 
плана 
- учествује у раду тима, 
предлаже решења унутар 
тимског рада и дискутује о 
њима 
- користи научене комуникационе 

вештине у пословној околини 

- ефикасно планира и 
организује време; 
- испољи позитиван однос 
према значају спровођења 
важећих стандарда у раду; 
- испољи позитиван однос 
према функционалности и 
техничкој исправности 
опреме и уређаја које 
користи при обављању 
посла; 
- испољи љубазност. 
комуникативност, 
предузимљивост. 
флексибилност у односу 
према сарадницима; 
- испољи креативност и 
иновативност при обављању 
посла; 
- оријентисан према клијенту 
и прилагодљив на промене у 
раду:  
- решава проблеме у раду; 
- испољи позитиван однос 
према професионално-
етичким нормама и 
вредностима; 
- испољи позитиван однос према 

мерама безбедносги и заштите 

података. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- наведе основну намену и 
сврху техничке 
документације 
- наведе основне елементе 
техничке документације 
- објасни животни циклус и 
фазе пројекта  
-наведе шта треба да  садржи 
квадитетно техничко решење 
-објасни појам и значај 
стандарда квалитета 

- познаје рад са програмима 
за израду техничкс 
документације 
- креира блок дијаграм 
рачунарског система 
- креира модел једноставног 
система са микрорачунаром и 
микроконтролером 
 -предлаже конфигурацију 
рачунара и периферијских 
уређаја у складу са 
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Израда техничке и корисничке 

документације 

наведе начине за контролу 
извршених послова 
-анализира функционалне 
захтеве рачунара 
-анализира потребе 
корисника за архивирањем 
података 
-препоручује измене 
редовног и превентивног 
одржавања 
-познаје редослед радњи у 
технолошком процесу 
-познаје појам сервисне 
књижице 
-познаје појам корисничког 
упутства 

спецификацијом 
функционалних захтева 
-дефинише предмер и 
предрачун у оквиру техничке 
документације 
-врши контролу извршених 
послова 
-саставља записник примедби 
-прати термине одржавања 
рачунарског система 
-процењује трошкове 
одржавања рачунарског 
система 
-креира план архивирања у 
складу са потребама 
корисника 
-израђује корисничка 
упутства за различите 
категорије корисника 
-самостално сачини или попуни 

пословну документацију 
 

 

 

 

 

 

 

 

Инстапирање рачунарских система 

- разликује различите 
архитектуре 

рачунарског система 
- наведе делове системског 

софтвера и 
објасни њихове функције 
- дефинише и објасни 

операције над 
процесима 
- објасни улогу оперативног 

система 
- опише структуру 

оперативног система 
- објасни појам 

виртуелизације 
- одабира оперативни систем 

на основу 

- саставља рачунар у складу 
са 

спецификацијом 
функционалних захтева 
- креира виртуелну машину 
- подешава параметре 

креиране ртуелне 
машине 
- конфигурише опције ВIOS-

а/ UEFI 
- обавља инсталацију 

оперативног система на 
радној станици 

- инсталира управљачке 
програме уређаја 
(драјвере) на радној 
станици 
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хардверске конфигурације 
- анализира могућност 

надоградње 
постојећег оперативног 
система на 
други, новији оперативни 
систем 
- наведе и објасни начине 

повезивања 
рачунара у мрежу 
- објасни врсте напада иа 

оперативии 
систем објасни улогу квота 
диска;  
-објасни улогу и значај 
поступка енкрипције и 
компресије података 

 

 

- врши надоградњу 
(„upgrade― ) 

оперативног система 
- конфигурише и управља 

безбедношћу 
система 
- управља дељеним подацима 
- конфигурише разне сервисе 

на радној 
станици 
- обавља 

инсталацију/деинсталацију 
додатног/постојећег 
софтвера на радној 
станици 

-инсталира и конфигурише 
нови хардвер 

-конфигурише квоте диска 
-врши оптимизацију и прати 
процесе оперативног система 
-повезује рачунаре и друге 
мрежне уређаје и креира 
радну групу 
-инсталира и конфигурише 
веб сервер 
-подешава firewall 
-врши енкрипцију и 

компресију података 

 

 

 

 

 

 

 

-опише структуру 
микропроцесора и  
-објасни улогу свакс целине 
-објасни улогу и функцију 
меморије 
-опише начине за отклањање 
грешака у раду меморијских 

-угради/замени јединицу за 
напајање 
-одабере одговарајуће 
кућиште за изабрану матичну 
плочу 
-угради/замени матичну 
плочу у кућиште 
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Надзор, надоградња и одржавање 

рачунарских система 

модула 
-објасни унутрашњу 
структуру и принцип рада 
меморијских кола 
-објасни улогу и начин рада 
напајања 
-објасни улогу и значај 
матичне плоче 
-разликује врсте слотова и 
објасни њихове 
карактеристике 
-објасни улогу мрежног 
адаптера 
-наведе делове видео система 
и објасни њихову улогу 
-објасни појам кварау 
рачунарском систему 
-наведе најчешће кварове 
рачунара и -објасни узроке 
њиховог настајања 
-наброји и објасни врсте 
одржавања рачунарског 
система 
-анализира резултате тестова 
и изводи 
закључке о тачности 
претпоставке о 
највероватнијем узроку квара 
-објасни начине лицепцирања 
софтвера 
-објасни улогу директоријумских 

сервиса 

-одабере модуле за постојеће 
слотове 
-угради СРU на матичну 
плочу 
-угради меморијске модуле 
оперативне меморије на 
матичну плочу 
-повеже различите излазне 
уређаје са централном 
јединицом 
-процени да ли одређена 
рачунарска конфигурација 
може да се надогради 
-врши поступак надоградње 
рачунарске конфигурацијс 
-тестира исправност рачунара 
-идентификује неисправне 
компоненте у рачунарском 
систему 
-разликује и примењује врсте 
одржавања рачунарског 
система 
-саставља план редовног и 
превентивног одржавања 
-прегледа рачунар у циљу 
детекције симптома квара 
-користи различите програме за 

дијагностику хардверских 

проблема 

Израда система са 

микроконтролером или 

микрорачунаром 

-комбинује различите 
алгоритамске структуре 
-дефинише израз на основу 
кога се -одређује ток 
извршавања апгоритма и 

-пише кодове у којима 
комбинује наредбе 
основног и вишеструког 
гранања 
-примењује технике рада са 
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програма 
-разуме појам декомпозицијс 
проблема 
-разуме шта су датотеке и 
чему служе 
-објасни технике рада са 
показивачима 
-разуме смисао 
програмирања вођеног 
догађајима 
разликује различите 
архитектуре 
микроконтролера 
-објасни принцип рада 
савременог микроконтролера 
 

показивачима 
-повезује микрорачунар на 
интернет и подешава све 
потребне параметре 
-креира и кодира дијаграм 
тока са различитим 
угњеждавањима цикличних 
структура 
-креира функције при чему 
разуме и користи пренос 
параметара по вредности и 
по референци 
-креира програме за 
манипулацију текстуапним 
датотекама 
-креира програме за 

манипулацију бинарним 

датотекама 

 

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
за образовни профил Електротехничар рачунара 
 

 
 I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД УКУПНО 

недељно годишње недељно голишње недељно годишње недељно годишње годишње 

т в т в т в т в т в т в 

 

т в т в 

 

т в 

 

∑ 

А1: ОПШТЕОБРАЗОВНИ  ПРЕДМЕТИ 17 2 629 74 12  408  10  340  12  372  1749  1823 

1. Српски језик и књижевност 3  111  3  102  3  102  3  93  408  408 

2. Страни језик 2  74  2  68  2  68  2  62  272  272 

3. Физичко васпитање 2  74  2  68  2  68  2  62  272  272 
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4. Математика 3  111  3  102  3  102  3  93  408  408 

5. Рачунарство и информатика  2  74              74 74 

6. Историја 2  74              74  74 

7. Географија     2  6

8 

         68  68 

8. Хемија 2  74              74  74 

9. Ликовна култура 1  37              37  37 

10. Биологија 2  74              74  74 

11. Социологија са правима грађана             2  62  62  62 

Б: ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 1  37  1  34  3  102  3  93  266  266 

1. Грађанско васпитање / Верска настава 1  37  1  34  1  34  1  31  136  136 

2. Изборни програм образовног профила         2  68  2  62  130  130 

Укупно А1+Б 18 2 666 74 13  442  11 

(13**) 

 

 374 

(442**) 

 13 

(15**) 

 403 

(465**) 

 1885 

(2015") 

74 1959 

(2089**) 

Укупно 20 740 13 442 11(13") 374(442‖) 13(15") 403(465") 1959 (2089) 

** Ученик бира програм са листе општеобразовних или стручних изборних програма Т-теорија, В-вежбе 
 

 
 

 IРАЗРЕД II РАЗРЕД I I I  РАЗРЕД I V  РАЗРЕД УКУПНО 

недељно годишње недељн годишње недељн годишње недељн годишње годишње 

т В П

Н 
т В ПН Б т В П

Н 
т В ПН Б т В П

Н 
т В П

Н 

Б т В П

Н 
т В П

Н 

Б т В ПН Б  
Σ  

А2: ОБАВЕЗНИ 

СТРУЧНИ 

ПРЕДМЕТИ 

7 3 2 259 111 74  6 11 2 204 374 68 90 7 12  238 408  90 3 14  93 434  90 794 1327 142 270 2533 

1. Физика 2   74    2   68                  142    142 

2. Основе 

електротехнике 

3 1  111 37   2 1  68 34                 179 71   250 

3. Рачунарска 

графика и 

мултимедија 

 2   74                         74   74 



Школски програм 2022-2026. 
 

 

 

19 

 

 

4. У вод у 

архитектуру 

рачунара 

2   74                         74    74 

5. Рачунарски 

хардвeр 

        2   68  12                68  12 80 

6. Елсктроника        2 1  68 34   2 1  68 34          136 68   204 

7, Софтверски 

алати 

        2  68     2   68           136   136 

8, Оперативни 

системи 

        3  102   30  3   102  18         204  48 252 

9. Програмирање         2  68   18  2   68  24  3   93  30  229  72 301 

10. Микроконтролер 

и микрорачунари 

              1 2  34 68  30 2 2  62 62  30 96 130  60 286 

11. Рачунарске 

мреже 

              2 1  68 34  18        68 34  18 120 

12. Рачунарска 

логика 

              2 1  68 34          68 34   102 

13. Одржавање 

рачунарских 

система 

                      3   93  30  93  30 123 

14. Рачунари у 

системима 

управљања 

                     1 2  31 62   31 62   93 

15. Техничка 

документација 

                      2   62    62   62 

16. Педузетништво                       2   62    62   62 

17. Практична 

настава 

  2   74    2   68 30                 142 30 172 

Б: ИЗБОРНИ 

ПРОГРАМИ 

              2   68    2   62    130    130 

2. Изборни програм 

образовног профила** 

              2   68    2   62    132    132 

Укупио А2+Б 7 3 2 259 111 74  6 11 2 204 374 68 90 7 

 

 

9 

12  238 

 

 

306 

408  90 3 

 

 

5 

14  93 

 

 

15

5 

434  90 794 

 

 

924 

1327 142 270 2533 

 

 

2663 

 

Б:Листа изборних општеобразовних предмета 

Р.Б. Општеобразовни изборни програми РАЗРЕД 
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1. 2. 3. 4. 

1. Музичка култура*   1 1 

2. Екологија и заштита животне средине*   1 1 

3. Изабрана поглавља математике   2 2 

4. Историја(одабране теме)*   2 2 

5. Физика   2 2 

6. Логика са етиком*   2 2 

НАПОМЕНА:*Ученик бира изборни програм једном у току школовања 

 

Б:Листа изборних стручнихпредмета 

Р.Б. Стручни изборни програми РАЗРЕД 

1. 2. 3. 4. 

1. Електроенергетика   2  

2. Пословне комуникације*   2 2 

3. Алати за управљање садржајем на 

интернету 

   2 

4. Управљање пројектима    2 

НАПОМЕНА:*Ученик бира изборни програм једном у току школовања 

 

Обавезни облици образовно васпитног рада 

 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО- 

ВАСПИТНОГ РАДА 

1.РАЗРЕД 

часова 

2.РАЗРЕД 

часова 

3.РАЗРЕД 

часова 

4.РАЗРЕД 

часова 

УКУПНО 

часова 

Час одељенског старешине 37 34 34 31 136 

Додатна настава* до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 

Доопунска настава* до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 

Припремна настава* до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 

Друштвено-корисни рад* до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 

*Ако се укаже потреба за овим облицима рада 
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Факултативнн облици образовно-васпитног рада** 

 
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВМО 

ВАСПИТИОГ РАДА 
I 

РАЗРЕД 
часова 

II 
РАЗРЕД 
часова 

III 
РАЗРЕ

Д 
часова 

IV 
РАЗРЕД 
часова 

Екскурзија до 3 дана до 5 дана до 5 
нас 

гавних 
дана 

до 5 нас 
гавних 
дана Језик националне мањине са елементима 

нанионалне културе 
2 часа недељно 

Други страни језик 2 часа недељно 

Факултативни предмети/|фограми * 1-2 часа недељно 

Слободне активности ученика (хор, оркестар, 
секције, техничке, хуманитарне, спортско-

рекреативне и друге ваннаставне активности) 

30-60 часова годишње 

Друштвене активности - ученички парламенг, 
ученичке задруге 

15-30 часова годишње 

Културно-уметничке активности школе 2 радна дана 

 
*Поред обавезних предмета и изборних програма школа може да организује, у складу са опредељењима ученика, 
факултативну наставу из предмета/програма који су утврђени плановима наставе и учења других образовних профила истог 
или другог подручја рада, као и плановима наставе и учења за гимназије, а који су утврђени школским програмом.  
**Факул гативни облици васиитно-образовног рада обавезни су за ученике који се за њих определе. 
 

 

 

 

 

Подела одељења у групе-општеобразовни предмети 

предмет / модул 
годишњи фонд часова број 

ученика у 
групи - до вежбе практична 

настава настава у блоку 
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Рачунарство и информатика 74   15 

 

Подела одељења у групе-стручни предмети 

 
Раз
ред 

 

предмет/ модул годишњи фонд часова број ученика 
по 

групи до 
вежбе практична 

настава 
настава у блоку 

 
 
 
 

I 

Основе електротехнике 37   15 

Рачунарска графика и 
мултимедија 

 
74 

  15 

Практична настава  74  15 

 
 
 
 
 

II 

Основе електротехнике 34   15 

Рачунарски хардвер 68  12 15 

Електроника 34   15 

Софтверски алати 68   15 

Оперативни системи 102  30 15 

Програмирање 68  18 15 

Практична настава  68 30 15 

 
 
 
 
III 

 
Електроника 

 
34 

   
10 

Софтверски алати 68   10 

Оперативни систсми 102  18 10 
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Први разред 
 

Програмирање 68  24 10 

Микроконтролери и 
микрорачунари 

68  30 10 

Рачунарске мреже 34  18 10 

Рачунарска логика 34   10 

 
 
 

IV 

Програмирање 93  30 10 

Одржавањс рачунарских 
система 

93  30 10 

Микроконтролери и 
микрорачунари 

62  30 10 

Рачунари у системима 
управљања 

62   10 

Техничка документација 62   10 

Предузетништво 62   15 



Школски програм 2022-2026. 
 

 

 

24 

 

 

А1: ОПШТЕОБРАЗОВНИ  ПРЕДМЕТИ 
 

Српски језик и књижевност 
 

Циљ учења Српског језика и књижевности је унапређивање језичке и функционалне писмености; стицање и неговање 

језичке и књижевне културе; оспособљавање за тумачење и вредновање књижевних дела; афирмисање и прихватање 

вредности хуманистичког образовања и васпитања ученика; развијање личног, националног и културног идентитета, 

љубави према матерњем језику, традицији и култури српског народа и других народа и етничких заједница. 

Недељни фонд часова:      3 часа 

Годишњи фонд часова: 111 часова  
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Област 
Број 

часова 
Садржај Исходи 

Стандарди 

Ј
Е

З
И

К
 

24 

Општи појмови 

о језику 
По завршетку првог 

разреда ученик ће бити 

у стању да: 

 разуме језик као 

систем и разликује 

његове функције; 

 препозна 

особине књижевних 

језика пре реформе 

Вука Караџића;  

 разликује глас, 

фонему и графему; 

 класификује 

гласове према 

основним 

критеријумима; 

 одреди границу 

слога у типичним 

случајевима;  

 препозна 

гласовне алтернације и 

примени нормативна 

решења у вези с њима; 

 примени 

основна правила 

2CJK.1.1.1. Има основна знања о језику 

уопште (шта је језик, које функције има); 

поштује свој језик и поштује друге 

језике; препознаје стереотипне ставове 

према језику. Разуме појам текста; разли-

кује делове текста (увод, главни део, за- 

вршетак); препознаје врсте текстова 

(облике дискурса); разуме појам језичке 

варијативности и препознаје основне 

варијетете. 

 

2CJK.2.1.1. Има шира знања о језику 

уопште (која су битна својства језика); 

препознаје јединице и појаве које припа- 

дају различитим језичким нивоима/под- 

системима; има основна знања о писму 

уопште; има основна знања о правопису 

уопште (етимолошки – фонолошки пра-

вопис; граматичка – логичка интерпунк-

ција; графема – слово); Познаје одлике 

варијетета српског језика насталих на 

основу медијума и оних који су условље- 

ни социјално и функционално. 

 

2CJK.1.1.2. Разликује књижевни (стан- 

Историја 

књижевних 

језика код Срба 

Раслојавање 

језика 

Фонетика (са 

фонологијом и 

морфологијом) 

Прозодија 

69 

Књижевност 

као уметност 

речи 

Читање и 

проучавање 

књижевности 

Књижевни 

родови и  врсте 

Књижевност 

старог века 

Народна 

књижевност 

Средњовековна 

књижевност 
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Хуманизам и 

ренесанса 

акценатске норме. 

 објасни појам и 

значај књижевности 

као уметности речи и 

утврди њене 

сличности/разлике у 

односу на друге 

уметности и области 

културе; 

 тумачи 

књижевно дело са 

разумевањем његових 

жанровских 

карактеристика и 

књижевноисторијског 

контекста, користећи у 

анализи структурне и 

стилистичке елементе 

дела и употребљавајући 

секундарне изворе; 

 истражи и 

објасни стваралачку 

улогу мита у 

књижевности; 

 вреднује одлике 

античког епа, 

библијског стила и 

представе света; 

 повеже знања из 

историје и историје 

уметности старог века 

дардни) језик од дијалекта; зна основне 

податке о дијалектима српског језика; има 

правилан став према свом дијалекту и 

другим дијалектима српског језика и 

према оба изговора српског књижевног 

језика (поштује свој и друге дијалекте 

српског језика и има потребу да чува свој 

дијалекат; подједнако цени оба изговора 

српског књижевног језика – екавски и 

(и)јекавски); има потребу да учи, чува и 

негује књижевни језик; познаје најва- 

жније граматике и нормативне прируч- 

нике и уме да се њима користи; има 

основна знања о развоју књижевног 

језика, писма и правописа код Срба. 

 

2CJK.2.1.2. Зна основне особине дијале- 

ката српског језика; зна основна правила 

екавског и (и)јекавског изговора; у једно- 

ставнијим случајевима пребацује (и)је- 

кавску реч у екавски лик и обрнуто. Сме- 

шта развој књижевног језика код Срба у 

друштвени, историјски и културни кон-

текст. 

 

2CJK.1.1.3. Разликује правилан од непра- 

вилног изговора гласа; зна основну поде-

лу гласова; има основна знања у вези са 

слогом и примењује их у растављању 

речи на крају реда; зна основна правила 

акценатске норме и уочава евентуалне 

Лектире 
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(сумерско-вавилонскe, 

хебрејскe, хеленскe) са 

књижевним 

стваралаштвом тог 

раздобља; 

 поткрепљује 

примерима основне 

одлике народне 

књижевности 

(класификација, 

варијантност, 

формулативност); 

 анализира 

композиционе и 

стилистичке одлике 

народне бајке и 

вреднује поруке у 

односу на властито 

читалачко и 

интермедијално 

искуство; 

 препозна одлике 

средњовековне 

књижевности и испита 

њен значај за српску 

културу; 

 образложи на 

примерима важност 

свеукупног културног 

заокрета који се 

догодио у епохи 

разлике између свог и књижевног 

акцента. 

 

2CJK.2.1.3. Познаје говорне органе и 

начин на који се гласови производе; зна 

да дели гласове по свим критеријумима; 

разуме појам фонеме; зна сва правила 

акценатске норме и уме да прочита 

правилно акцентовану реч; зна механиз- 

ме фонолошки условљених гласовних 

промена (једначења сугласника по зву- 

чности и по месту творбе, сажимање и 

асимилацију вокала и губљење сугласни- 

ка). 

 

2CJK.3.1.2. При подели речи на слогове 

позива се на правила; акцентује једно- 

ставније примере. 

 

2СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из обаве- 

зног школског програма и локализује их у 

контекст стваралачког опуса и књижев- 

ноисторијски контекст. 

 

2СЈК.1.2.2. Познаје књижевнотеоријску 

терминологију и доводи је у функцио-

налну везу са примерима из књижевних и 

неуметничких текстова предвиђених 

програмом. 

 

2СЈК.1.2.4. Уочава и примерима аргу- 
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хуманизма и ренесансе; 

 наведе главне 

мотиве, тематику и 

стилске одлике 

репрезентативних 

књижевних дела 

хуманизма и ренесансе 

и покаже разлике и 

сличности у односу на 

античку и 

средњовековну 

књижевност/културу. 

ментује основне поетичке, језичке, естет- 

ске и структурне особине књижевних 

дела из обавезне школске лектире. 

 

2СЈК.1.2.6. Наводи основне књижевно-

историјске и поетичке одлике стилских 

епоха, праваца и формација у развоју 

српске исветске књижевности и повезује 

их са делима и писцима из обавезне 

лектире школског програма. 

 

2СЈК.1.2.7. Анализира издвојене 

проблеме у књижевном делу и уме да их 

аргументује примарним текстом. 

 

2СЈК.1.2.8. Користи препоручену 

секундарну литературу (књижевноисто- 

ријску, критичку, аутопоетичку, теориј-

ску) и доводи је у везу са књижевним 

текстовима предвиђеним програмом. 

 

2СЈК.1.2.9. На основу дела српске и 

светске књижевности формира читалачке 

навике и знања; схвата улогу читања у 

тумачењу књижевног дела и у изграђива- 

њу језичког, литерарног, културног и 

националног идентитета. 

  

2СЈК.2.2.4. Уочава и образлаже поетичке, 

језичке, естетске и структурне особине 

књижевноуметничких и књи-
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жевнонаучних дела у оквиру школске 

лектире; процењује да ли је сложенији 

књижевнонаучни текст (аутобиографија, 

биографија, мемоари, дневник, писмо, 

путопис...) добро структуриран и кохе- 

рентан, да ли су идеје изложене јасно и 

прецизно; уочава стилске поступке у 

књижевноуметничком и књижевнонауч- 

ном тексту; процењује колико одређене 

одлике текста утичу на његово разумева-

ње и доприносе тумачењу значења текста. 

 

2СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижев-

ноуметничких и књижевнонаучних дела 

из школског програма приме- њује знања 

о основним књижевноисторијским и пое-

тичким одликама стилских епоха, права-

ца и формација у развоју српске и свет- 

ске књижевности. 

 

2СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вре- 

дновања књижевноуметничких и књи- 

жевнонаучних дела примењује и упоре- 

ђује књижевноисторијске и поетичке 

одлике стилских епоха, праваца и 

формација у развоју српске и светске 

књижевности. 
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Правопис 

– примени одговарајућа 

правописна правила; 

 

– правилно попуни 

различите формула-ре 

и обрасце; 

 

– састави текст 

примењујући различите 

облике 

књижевноуметничког 

стила; 

 

– правилно распореди 

грађу при писању 

састава; 

2СЈК.1.3.4. Користи оба писма, дајући 

предност ћирилици; примењује основна 

правописна правила у фреквентним 

примерима и уме да се служи школским 

издањем Правописа; у писању издваја 

делове текста, даје наслове и поднаслове, 

уме да цитира и парафразира;  

саставља писмо – приватно и службено, 

биографију (CV), молбу, жалбу, захтев, 

оглас; зна да попуни различите форму- 

ларе и обрасце. 

 

2CJK.1.3.2. Говорећи и пишући о некој 

теми (из језика, књижевности или слобо- 

дна тема), јасно структурира казивање и 

повезује његове делове на одговарајући 

начин; разликује битно од небитног и 

држи се основне теме; саставља једно- 

ставнији говорени и писани текст кори- 

стећи се описом, приповедањем и излага- 

њем (експозицијом); уме укратко да 

опише своја осећања и доживљај књи- 

жевног или другог уметничког дела; 

сажето препричава једноставнији 

књижевноуметнички текст и издваја 

његове важне или занимљиве делове; 

резимира једноставнији књижевни и 

неуметнички текст. 

 

2CJK.1.3.3. У расправи или размени ми- 

шљења на теме из књижевности, језика и 

Усмено и 

писано 

изражавање 
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културе уме у кратким цртама да изнесе и 

образложи идеју или став за који се 

залаже, говори одмерено, ослања се на 

аргументе, у стању је да чује туђе ми- 

шљење и да га узме у обзир приликом 

своје аргументације; пише једноставнији 

аргументативни текст на теме из књи- 

жевности, језика и културе. 

 

2CJK.1.3.1. Говори разговетно, поштују- 

ћи ортоепска правила књижевног језика; 

примењује књижевнојезичку акцентуа- 

цију или упоређује свој акценат са књи- 

жевним и труди се да је с њим усклади; 

течно и разговетно чита наглас књижев- 

не и неуметничке текстове; изражајно 

чита и казује лакше књижевноуметничке 

текстове; у званичним ситуацијама гово- 

ри о једноставнијим темама из области 

језика, књижевности и културе користе- 

ћи се коректним језичким изразом (тј. 

говори течно, без замуцкивања, пошта- 

палица, превеликих пауза и лажних 

почетака, осмишљавајући реченицу 

унапред) и одговарајућом основном 

терминологијом науке о језику и науке о 

књижевности, прилагођавајући прилика- 

ма, ситуацији, саговорнику и теми 

вербална и невербална језичка средства 

(држање, мимику, гестикулацију); говори 

уз презентацију;има културу слушања 



Школски програм 2022-2026. 
 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 

ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Настава и учење српског језика и књижевности треба да допринесу развоју стваралачког и истраживачког духа који 

ће омогућити ученицима да развијају знања, вредности и функционалне вештине које ће моћи да користе у даљем 

образовању, у професионалном раду и у свакодневном животу; формирају вредносне ставове којима се чува 

национална и светска културна баштина; буду оспособљени за живот у мултикултуралном друштву; овладају општим 

и међупредметним компетенцијама, релевантним за активно учешће у заједници и целоживотно учење.  

 

Квалитет и трајност знања, умења, вештина и ставова ученика умногоме зависе од принципа, облика, метода и 

средстава који се користе у процесу учења. Због тога савремена настава српског језика и књижевности претпоставља 

остваривање исхода уз појачану мисаону активност ученика, поштовања и уважавања дидактичких принципа (посебно: 

свесне активности ученика, научности, примерености, поступности, систематичности и очигледности), као и адекватну 

примену оних наставних облика, метода, поступака и средстава чију су вредност утврдиле и потврдиле савремена 

пракса и методика наставе и учења српског језика и књижевности (пре свега: разни видови организације рада и 

коришћење комуникативних, логичких и стручних (специјалних) метода примерених садржајима обраде и 

могућностима ученика). Избор одређених наставних облика, метода, поступака и средстава условљен је, пре свега, 

исходима које треба остварити, а потом и садржајима који ће помоћи да се прописани исходи остваре.  

 

Редовна настава и учење српског језика и књижевности изводи се у учионицама и кабинетима за овај предмет, који 

треба да буду опремљени у складу са нормативима за гимназије. Делимично, она се организује и у другим школским 

просторијама (библиотеци – медијатеци и сл.).  
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У настави српског језика и књижевности користе се одобрени уџбеници и приручници, као и библиотечко-

информацијска и информатичка грађа, значајна за систематско оспособљавање ученика за самостално коришћење 

разних извора сазнања у настави и ван ње. 

 

Области Језик, Књижевност и Језичка култура треба да чине предметну целину, да се прожимају и употпуњују. Стога 

је препоручени број часова само оквиран (за област Језик 24 за Књижевност 69, а за Језичку културу 18). Пажљивим 

планирањем наставе и учења које треба да доведу до остварености предвиђених исхода за све три области, наставник 

ће сам, уз праћење резултата ученика, распоређивати број часова. 

 

 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

ОБЛАСТ: ЈЕЗИК 

 

Програм за први разред гимназије у области Језик организован је у пет области/тема и усклађен са исходима учења за 

овај разред (а према описима стандарда ученичких постигнућа). Програмом се предвиђа проширивање знања из 

области обрађених у основној школи, али и увођење нових појмова. 

 

Општи појмови о језику. У оквиру ове теме ученици треба да стекну основна знања о језику као друштвеној појави и 

језику као систему знакова. Ова општа знања, поред своје општеобразовне вредности и значаја за олакшавање и 

побољшавање наставе српског језика, треба да послуже и лакшем савладавању градива из страних језика. 

 

Историја књижевних језика код Срба. У оквиру ове теме наставу језика треба функционално повезати са наставом 

књижевности. На пример, текстове Слово о писменима Црнорисца Храбра и Запис Глигорија дијака у Мирослављевом 

јеванђељу треба повезати са текстовима средњовековне књижевности. 

 

Раслојавање језика. Основне одлике дијалеката српског језика треба повезати са одговарајућим књижевним делима 

и/или филмским остварењима (нпр., за илустрацију призренско-тимочког дијалекта могу се узети одломци из 

одговарајућег књижевног дела, инсерти из филма и сл.). Нарочито је потребно нагласити да су екавски и ијекавски 

изговор равноправни изговори српског књижевног језика. И у овом случају је потребно упутити на књижевна дела која 
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су писана екавским/ијекавским изговором (нпр. у Диоби Јакшића некада се јавља облик бијела, а некад б’јела, а такви 

примери се могу повезати и са питањима слога/стиха, и са питањима рефлекса јата). 

 

Фонетика (са фонологијом и морфологијом). Опис артикулацији гласова у српском језику треба поредити са 

изговором гласова у страном језику познатом ученицима (нпр. назални гласови у српском и француском, 

лабијализовани вокали у српском и немачком и сл.). Такође, ученицима треба скренути пажњу на важност правилне 

артикулације гласова у говору. С обзиром на то да су ученици основна знања о већини гласовних алтернација већ 

стекли на основношколском нивоу, нарочиту пажњу треба посветити нормативним решењима, и то у оним случајевима 

где се најчешће греши. На пример: предшколски, претчас, одељење, изузеци, тачки, гледалаца и сл. 

 

Прозодија. Знања о акценатском систему српског језика треба да буду применљива, тј. треба да допринесу да ученици 

боље и потпуније усвоје књижевнојезичку норму и да побољшају своје изражајне способности.  

 

ОБЛАСТ: КЊИЖЕВНОСТ 

 

Програм за први разред гимназије у сегменту Књижевност организован је у седам области/тема и усклађен с 

исходима учењаза овај разред (а према описима стандарда ученичких постигнућа). 

 

Књижевност као уметност речи. У оквиру ове теме ученици ће се упознати са појмом и врстама уметности, спознаће 

књижевност као уметности речи и моћи ће да је упореде са другим уметностима. Препорука је да се упореде различита 

средства изражавања (реч, тон, звук, облик...). 

 

Читање и проучавање књижевности. Ова тема треба да повеже ученицима познати приступ књижевном делу са 

наукама о књижевности. Могуће теме су: књижевно дело као естетски предмет – структура књижевног дела, примање 

и деловање књижевног дела на читаоца. Предвиђени садржаји треба да омогуће читање и тумачење књижевних дела, 

уз разумевање књижевног жанра, књижевне епохе и културне традиције. Ученици се упознају са примарним и 

секундарним изворима за проучавање књижевног дела. Уводе се и појам и врсте науке о књижевности (књижевност 

као предмет теорије књижевности, историје књижевности и књижевне критике). 

 

Књижевни родови и врсте. Систематизују се и, на примерима, обнављају и проширују знања стечена у основној 

школи: лирско, епско и драмско песништво, лирска песма, епска песма, уметничка приповетка, роман, драма. 
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Књижевност старог века. Значај и вредности књижевности старог века (тематика, одлике, допринос културној 

баштини). Еп у књижевности старог века (улога мита у слици света, тематика епа, хомерски еп). Библијски свет 

(значење и поуке). Античка трагедија (особине, традиција, универзалне вредности које афирмише). Важно је повезати 

знања из историје и историје уметности са књижевним стваралаштвом старог века. 

 

Народна књижевност. Одлике и својства народне књижевности. Класификација књижевних врста народне 

књижевности. Структура народне бајке. Обнављање и продубљивање знања о варијантности (Диоба Јакшића и Опет 

Диоба Јакшића). Одлике бајке (могуће је поредити мит и бајку, источну и западну цивилизацију – уколико се 

наставници и ученици определе за Хиљаду и једну ноћ, вредности и поруке бајке у различитим уметностима). 

 

Средњовековна књижевност. Српска књижевност и култура у средњем веку. Уметничке/литерарне вредности 

српске средњевековне књижевности. (Међусобни утицаји историје, културе, мотива могуће је увођењем тематских 

кругова – повезати роман Доротеј са поетиком средњовековне књижевности; поезија М. Ракића и В. Попе, из изборног 

дела, као историјски и литерарни одјек средњовековне књижевности). Особине и врсте српске књижевности средњег 

века. 

 

Хуманизам и ренесанса. Хуманизам и ренесанса у књижевности и уметности. Значај хуманизма и ренесансе за развој 

европске културе и цивилизације. Разлике и сличности са претходним епохама. Области/теме из књижевности прате 

одговарајући садржаји: књижевна дела за обраду и изборни садржаји. Све што се чита и обрађује у настави 

књижевности, сматра се лектиром. Дела за која је потребно више времена ученицима да их прочитају, посматрају се 

као домаћа лектира. За њено читање потребно је оставити више времена да би се ученици активно укључили у 

наставну интерпретацију на часовима српског језика и књижевности. Ово треба имати у виду при планирању редоследа 

и начина остваривања наставе, јер домаћу лектиру прате обимни и детаљни истраживачки пројекти. Уз помоћ задатака 

за истраживачко читање и дугорочнијих пројеката читања, ученици ће се поузданије припремати за рад на часу, што ће 

погодовати и остваривању наставног принципа економичности. Проширују се знања о књижевнотеоријским појмовима 

који су обрађивани у основној школи и уводе се нови појмови. Обрађивани појмови добијају нови историјски контекст, 

а нови појмови уводе се како би се оснажила рецептивна способност. Програм наставе и учења српског језика и 

књижевности предвиђа обраду или утврђивање следећих књижевнотеоријских појмова: 

 

– Лирика: одлике лирске књижевности, лирска и лирско-епска песма; врсте лирске поезије; лирски субјекат. 
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– Епика: одлике епске књижевности; подела епске књижевности: еп (спев, епопеја), епска песма, епски јунак; 

приповетка, новела роман; мит/легенда/предање, бајка; нарација (приповедање) у првом, другом и трећем лицу; 

описивање (дескрипција), дијалог, монолог, унутрашњи монолог; наратор (приповедач); ретроспективно и хронолошко 

приповедање; ретардација, епизода, дигресија. 

 

– Драма (драмска књижевност): одлике драмске књижевности. Подела драмске књижевности: трагедија, комедија, 

драма у ужем смислу; драмски сукоб; позориште; античка драма; драмска јединства; пролог, епилог; трагедија, 

трагички сукоб, трагичка кривица, трагички јунак; протагонист, антагонист; катарза; комедија, врсте комедије: 

комедија карактера, нарави (друштва) и ситуације (интриге); commedia dellʼ arte; врсте комике: вербална, гестовна, 

ситуациона комика. Сценска реализација драмског текста. 

 

– Версификација/метрика: ритам, стих, везани и слободнистих; врсте стиха; хексаметар, десетерац, епски десетерац, 

лирски десетерац; акростих; строфа, врсте строфа, врсте риме; 

опкорачење; цезура, сонет, терцина, канцона, канцонијер. 

 

– Стилистика: појам стила; стилске фигуре; алегорија, алитерација, асонанца, апострофа, градација, епитет, стални 

епитет, елипса, еуфемизам, инверзија, инвокација, иронија, сарказам, контраст (антитеза), словенска антитеза, 

компарација (поређење), метафора, метонимија, ономатопеја, персонификација, симбол, хипербола, лирски 

паралелизми. 

 

– Остали појмови: антика, мимезис, јеванђеље, беседа, парабола, житије (хагиографија), биографија, похвала, слово; 

цитат, парафраза, фуснота; хуманизам, ренесанса, петрар-кизам; белетристика, синкретизам. 

 

Од 111часова на којима се током године реализује настава, предлаже се да се на 69 часова обрађују, утврђују и 

систематизују садржаји из књижевности. Како је укупан број књижевних дела за обраду 37 уз које наставници и 

ученици бирају још осам препору-чених садржаја (у односу на интересовања и могућности ученика), укупан број од 37 

дела пружа могућност успостављања динамике обраде сваког појединог садржаја на два до три школска часа. Нека 

књижевна дела изискиваће један час, а нека два или три, те је наставник тај који предвиђа и планира динамику рада на 

часовима обраде, утврђивања и систематизације градива укључујући у то и различите нивое обраде (интерпретацију, 

приказ и осврт), као и повезивање наставних садржаја из књижевности са садржајем из језика (нпр., кад је реч о 
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историји језика, повезано ће се читати и тумачити следећи текстови: Црноризац Храбар, Слово о писменима и Запис 

Глигорија дијака у Мирослављевом јеванђељу, са текстовима средњовековне књижевности). Још једна препорука за 

наставника односи се на компаративно повезивање и тумачење текстова који долазе из различитих историјских, 

културних и жанровских оквира (нпр. поређење овдашње епске традиције са сумерско-вавилонском, хеленском, 

словенским, итд.; поређење структурних и мотивских конституената епских песама, епова, народних бајки и 

библијских предања, итд.). Посебну пажњу наставник би требало да обрати и на осветљавање разноврсности релација 

које се успостављају између канонских дела националне и светске књижевности и доминантних савремених форми 

уметничког израза и презентације (савремени роман, драмски текст; филм, анимирани филм, стрип, позоришна 

представа, историјско-образовни садржаји на телевизији и интернету, итд.) Ученици се упознају са планом, садржајима 

предмета и начинима рада. Ученицима се указује на важност планског и благовременог припремања за часове обраде 

књижевног дела (читање и тумачење књижевних дела, коришћење уџбеника, примарних и секундарних извора за 

тумачење књижевних дела). Књижевно дело уводи се у наставу доживљајним и истраживачким читањем, припремним 

задацима, истраживачким и радним 

пројектима. 

 

Нивои обраде. Тумачење књижевног дела може се реализовати и планирати за обраду на различитим нивоима (осврт, 

приказ, интерпретација). 

 

Рад на часу. Књижевне појаве, термини и појмови обрађују се посредством планираних књижевних дела. У 

непосредном раду, уз уважавање водећих методичких принципа и радних начела, користе се одговарајуће обавештајне, 

логичке и специјалне (стручне) методе. Методска адекватност и јединство теоријских и практичних поступања кључни 

су за успешну наставу књижевности; књижевнотеоријска знања се тумаче као појаве у конкретним уметничким 

делима, а знања о њима се развијају и усавршавају. 

 

Развијање читалачких компетенција. Ученици се обучавају за активну примену свих врста и видова читања 

(доживљајно, истраживачко, изражајно и интерпретативно, гласно читање, читање с белешкама, читање у себи), а пре 

свега за помно читање, читање с уживљавањем и разумевањем уз вредновање књижевног дела. 

 

Стваралачке активности поводом тумачења књижевног дела. Поред читања, као прворазредне стваралачке 

активности, у настави се организују и одговарајуће стваралачке активности поводом обраде књижевних дела. 

Посредством њих шири се интересовање ученика за књижевност, књижевна дела и ауторе, продубљују се и 
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надопуњују читалачка интересовања и усавршавају читалачке компетенције. Стваралачке активности реализују се као 

усмена продукција (говорне вежбе, дискусије, разговори, монолози, рецитовање и казивање), писмена продукција 

(писање есеја, радова, домаћих задатака) и комбинована продукција (реферисања и презентације). 

 

 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика током припремне 

фазе рада и током рада на часу, учешће у раду приликом тумачења дела, учесталост јављања, квалитет одговора, 

оригиналност и аргументовање ставова, уважавање гледишта других ученика и другачијих виђења, однос према раду, 

способност примене теоријских знања у конкретним радним околностима. Вредновање обухвата и писмено 

изражавање (домаћи задаци поводом конкретних књижевних дела; годишње до шест домаћих задатака). У сврху 

вредновања може бити планирано и тестирање, како би се стекао непосредан увид у текућа знања ученика. 

 

 

 

ОБЛАСТ: ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

 

Програм за први разред гимназије у области Језичка култура организован је тако да подразумева четири вештине: 

писање и говор (као продуктивне) и слушање и читање (као рецептивне). Припрема за израду писменог задатка, сама 

израда и исправка писменог задатка подразумевају укупно 16 часова, по четири за сваки писмени. Припрема за израду 

писмених задатака је континуирана делатност и не ограничава се само на један час (пре израде писменог задатка). 

Препоручује се, приликом израде писменог задатка, коришћење ћириличког писма, док се латиница може користити 

као писмо приликом писања исправке. Вештина читања с разумевањем подразумева читање књижевних и осталих 

типова текстова уз препознавање експлицитних и имплицитно датих информација у тим текстовима и откривања 

узрочно-последичних веза међу елементима садржаја. Реализација наставе и учења језика и језичке културе остварује 

се у предметном јединству са наставом књижевности. Приликом обраде садржаја из језика препоручује се: 

- уочавање језичких појава у одговарајућим примерима уз ослањање и на језичко осећање ученика; 

- примена граматичких правила; 

- увежбавање; 

- коришћење табела; 

- израђивање цртежа, схема, графикона; 
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- навикавање и подстицање ученика да користе одговарајућу квалитетну литературу, језичке приручнике, 

речнике, лексиконе, појмовнике. 

 

 

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Поред стандардног, сумативног вредновања које још увек доминира у нашем систему образовања (процењује знање 

ученика на крају једне програмске целине и спроводи се стандардизованим мерним инструментима – писменим и 

усменим проверама знања, есејима, тестовима, што за последицу има кампањско учење оријентисано на оцену), 

савремени приступ настави претпоставља формативно вредновање – процену знања током савладавања програма и 

стицања одговарајуће компетенције. Резултат оваквог вредновања даје повратну информацију и ученику и наставнику 

о томе које компетенције су добро савладане, а које не, као и о ефикасности одговарајућих метода које је наставник 

применио за остваривање циља. Формативно мерење подразумева прикупљање података о ученичким постигнућима, а 

најчешће технике су: реализација практичних задатака, посматрање и бележење ученикових активности током 

наставе, непосредна комуникација између ученика и наставника, регистар за сваког ученика (мапа напредовања) итд. 

Резултати формативног вредновања на крају наставног циклуса треба да буду исказана и сумативно – бројчаном 

оценом. Оваква оцена има смисла ако су у њој садржана сва постигнућа ученика, редовно праћена и објективно и 

професионално бележена. Рад сваког наставника састоји се од планирања, остваривања и праћења и вредновања. 

Важно је да наставник континуирано прати и вреднује, осим постигнућа ученика, и процес наставе и учења, као и себе 

и сопствени рад. Све што се покаже добрим и корисним наставник ће користити и даље у својој наставној пракси, а 

све што се покаже као недовољно ефикасним и ефективним требало би унапредити. 

 

Међупредметна компетенција 

Настава Српског језика и књижевности треба да буде усмерена ка развоју међупредметних компетенција: 

компетенције за учење, комуникацију и сарадњу, решавање проблема, естетску компетенцију, дигиталну, 

компетенцију за рад са подацима, учешће у демократском друштву и здрав живот. 

 

Кроз наставни предмет српски  језик  књижевност остварују се и општи принципи образовања и васпитања. 

Настава Српског језика и књижевности биће усмерена на опште принципе образовања и васпитања кроз разноврсне 

облике учења, редовност оцењивања, једнаког права на образовање, исте шансе за учење без дискриминације, 
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истицањем људских права и достојанства и одбрану истих кроз анализу репрезентативних дела светске и српске 

књижевности. Упућиваће ученике на вертикално повезивање градива и временску и месну локализацију 

интерпретираних наставних садржаја. Развијање говорне и писане културе изражавања је целоживотни процес и зато 

се код ученика развија љубав према читању, неговању матерњег језика и богаћењу сопственог речника. У оквиру 

садржаја предмета усмераваћемо ученике на различите форме изражавања сопствених ставова али и културу 

слушања, разговарања, дискутовања и уважавања мишљења и осећања других. Сарадња са породицом је неопходна и 

она се одвија преко одељењског старешине и непосредно у оквиру термина планираног за консултације и сарадњу са 

родитељима уоквиру Дана отворених врата као и доступности оцена, напомена и препорука из педагошке 

документације у ес дневнику. Пажња наставника и усмеравање наставе биће на добробит и подстицање талентованих 

ученика и ученика са посебним потребама. 

Кроз наставу српског  језика и књижевности остварују се и основни циљеви образовања и васпитања. 

Сталним професионалним усавршавањем наставници стичу одређена знања и компетенције, које доводе до 

континуираног унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања. 

Теме које се обрађују кроз наставу српског језика и књижевности имају за циљ и развијање и практиковање здравих 

животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности, развијање свести о значају заштите и 

очувања природе и животне средине и еколошке етике, заштите и добробити животиња, развијање позитивних 

људских вредности, као и развијање кључних компетенција за целоживотно учење и међупредметних компетенција. 

Кроз потенцирање различитих облика и метода активног учествовања ученика у наставном процесу (рад у групи/пару, 

пројектно-оријентисана настава, истраживачке активности, дебата, дијалог...) развијају се стваралачке способности, 

критичко мишљење, мотивација за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе 

и изражавања свог мишљења; 

Кроз социокултурну компетенцију српског језика и књижевности развијају се компетенције за разумевање и 

поштовање људских права, грађанских слобода; развија се осећај солидарности, разумевања и конструктивне сарадње 

са другима и неговање другарства и пријатељства развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, 

родне, полне и узрасне равноправности, толеранције и уважавање различитости, као и развијање личног и 

националног идентитета, поштовање и неговање српског језика матерњег језика и страних језика, традиције и културе 
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српског народа и националних мањина других народа, развијање интеркултуралности, поштовање и очување 

националне и светске културне баштине. 

Кроз наставу српског језика и књижевности остварују се и исходи образовања и васпитања. 

Применом различитих облика и метода организације наставе, као и одабиром различитих тематских области а посебно 

стручних тема и акцентовањем развијања комуникативних функција језика развија се способност ученика да користи 

матерњи језик у зависности од културног наслеђа и средине, потреба и интересовања, да прикупља, анализира, 

организује и критички процењује информације, да изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове у 

усменој и писаној форми, да ради ефикасно са другима као члан тима, групе, организације и заједнице, да зна како да 

учи, поштује људска права и слободе, комуницира асертивно и ненасилно, да има свест о сопственој култури и 

разноликости култура, уважава значај креативног изражавања идеја, искустава и осећања путем различитих медија, 

укључујући музику, књижевност, извођачке и визуелне уметности. 

Кроз наставу српског језика и књижевности остварују се стандарди образовних постигнућа ученика, који 

представљају део општих стандарда образовања и васпитања (скуп норми на основу којих се врши процена квалитета 

у систему образовања и васпитања). 

Начин реализације садржаја 

Полазећи од датих исхода и кључних појмова садржаја наставник планирани програм контекстуализује,односно 

планира наставу и учење према потребама одељења имајући у виду карактеристике, наставне материјале које ће 

користити, техничке услове, наставна средства и медије којима школа располаже, као и друге ресурсе школе и 

локалне средине. 

Приликом планирања наставе и учења наставник се руководи: 

- индивидуалним разликама међу ученицима у погледу начина учења, темпа учења и брзине напредовања 

- интегрисаним приступом у којем постоји хоризонтална и вертикална повезаност унутар истог предмета и различитих 

наставних предмета 

- уважавањем свакодневног искуства и знања које је ученик изградио ван школе, повезивањем активности и садржаја 

учења са животним искуствима ученика и подстицањем примене наученог у свакодневном животу 

- активним и искуственим методама наставе и учења 

- неговањем радозналости, одржавањем и подстицањем интересовања за учење и континуирано сазнавање 
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- редовним и осмишљеним прикупљањем релевантних података о напредовању ученика, остваривању исхода учења и 

постигнутом степену развоја компетенција ученика. 

Нека књижевна дела изискиваће један час, а нека два или три, те је наставник тај који предвиђа и планира динамику 

рада на часовима обраде, утврђивања и систематизације градива укључујући у то и различите нивое обраде 

(интерпретацију, приказ и осврт), као и повезивање наставних садржаја из књижевности са садржајем из језика (нпр., 

кад је реч о историји језика, повезано ће се читати и тумачити следећи текстови: Црноризац Храбар, Слово о 

писменима и Запис Глигорија дијака у Мирослављевом јеванђељу, са текстовима средњовековне књижевности).  

Компаративно се повезују и тумаче текстови који долазе из различитих историјских, културних и жанровских оквира 

(нпр. поређење овдашње епске традиције са сумерско-вавилонском, хеленском, словенским, итд; поређење 

структурних и мотивских конституената епских песама, епова, народних бајки и библијских предања, итд). Посебна 

пажња се обраћа и на осветљавање разноврсности релација које се успостављају између канонских дела националне и 

светске књижевности и доминантних савремених форми уметничког израза и презентације (савремени роман, драмски 

текст; филм, анимирани филм, стрип, позоришна представа, историјско-образовни садржаји на телевизији и 

интернету, итд). 

Поред читања, као прворазредне стваралачке активности, у настави се организују и одговарајуће стваралачке 

активности поводом обраде књижевних дела. Посредством њих шири се интересовање ученика за књижевност, 

књижевна дела и ауторе, продубљују се и надопуњују читалачка интересовања и усавршавају читалачке компетенције. 

Стваралачке активности реализују се као усмена продукција (говорне вежбе, дискусије, разговори, монолози, 

рецитовање и казивање), писмена продукција (писање есеја, радова, домаћих задатака) и комбинована продукција 

(реферисања и презентације).  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика током припремне фазе 

рада и током рада на часу, учешће у раду приликом  тумачења дела, учесталост јављања, квалитет одговора, 

оригиналност и аргументовање ставова, уважавање гледишта других ученика и другачијих виђења, однос према раду, 

способност примене  теоријских знања у конкретним радним околностима. Вредновање обухвата и писмено 

изражавање (домаћи задаци  поводом конкретних  књижевних дела; годишње до шест домаћих задатака). У сврху 

вредновања може бити планирано и тестирање, како би се стекао непосредан увид у текућа знања ученика.  

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и реализује се у складу са 

Правилником о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању и по препорукама за праћење и вредновање 

постигнућа ученика датих у оквиру Упутства за дидактичко-методичко остваривање програма. 
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ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК -ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
 

Циљ учења страног језика је развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицање позитивног односа према 

другим културама уз уважавање различитости и усвајање знања и умења потребних у комуникацији на страном језику у 

усменом и писаном облику. 

 разред: ПРВИ 

смер:  ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР  РАЧУНАРА 

недељни фонд часова: 2 часа 

годишњи фонд часова: 74 часа 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

ИСХОДИ СТАНДАРДИ САДРЖАЈ 

 

СЛУШАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

усменог говора 

 

● разуме реченице, питања и упутства 
из свакодневног говора (кратка 
упутства изговорена споро и 
разговетно) 

● разуме општи садржај краћих, 
прилагођених текстова (рачунајући 
и стручне) после неколико слушања 
или уз помоћ визуелних ефеката (на 
упутствима, ознакама, етикетама) 

● разуме бројеве (цене, рачуне, тачно 
време) 

 

2.ст.1.1.1. разуме краће поруке, 

обавештења и упутства која се 

саопштавају разговетно и полако.  

2.ст.1.1.2. схвата смисао краће спонтане 

интеракције између двоје или више 

са/говорника у личном, образовном и 

јавном контексту. 

2.ст.1.1.3. схвата општи смисао 

информације или краћих монолошких 

излагања у образовном и јавном 

контексту. 

2.ст.1.1.4. схвата смисао прилагођеног 

аудио и видео записа у вези с темама из 

свакодневног живота (стандардни 

говор, разговетни изговор и спор ритам 

излагања). 

2.ст.2.1.1. разуме суштину и битне 

  ОПШТЕ ТЕМЕ 

Свакодневни живот 

(организација 

времена, послова. 

слободно време) 

Храна и здравље 

(навике у исхрани, 

карактеристичнајела и 

пића у земљама света) 

Познати градови и 

њихове знаменитости 

Спортови и позната 

спортска такмичења 

Живот и дела славних 

људи XX века (из 

света науке, културе) 

Медији (штампа, 
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појединости порука, упутстава и 

обавештења о темама из свакодневног 

живота и делатности. 

2.ст.2.1.2. разуме суштину и битне 

појединости разговора или расправе 

између двоје или више са/говорника у 

приватном, образовном и јавном 

контексту. 

2.ст.2.1.3. разуме суштину и битне 

појединости монолошког излагања у 

образовном и јавном контексту уколико 

је излагање јасно и добро 

структурирано. 

2.ст.2.1.4. разуме суштину аутентичног 

тонског записа (аудио и видео запис) о 

познатим темама, представљених јасно 

и стандaрдним језиком 

 

телевизија) 

Иинтересантне 

животне приче и 

догађаји 

Свет компјутера 

(распрострањеност и 

примена) 

   СТРУЧНЕ ТЕМЕ 

      Материјали, 

средства,сировине и 

производи 

Алати, машине и 

уређаји у струци 

Припрема. 

производња и 

контрола производног 

процеса 

Мере заштите и 

очувања радне и 

животне средине 

Праћење новина у 

области струке 

Пословна 

комуникација на 

страном језику 

 

   ГРАМАТИЧКИ 

САДРЖАЈИ 

         I. РЕЧЕНИЦА 

        Обновити 

реченичне модел 

ЧИТАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

прочитаних 

текстова 

● у непознатом тексту препознаје 

познате речи, изразе и реченице (нпр. 

у огласима, на плакатима) 

● - разуме општи садржај и смисао 

краћих текстова (саопштења. 

формулара са подацима о некој особи, 

основне команде на 

машинама/компјутеру, декларације о 

производима, упутства за употребу и 

коришћење) 

●  

2.ст.1.2.1. разуме општи смисао 

једноставних краћих текстова у вези с 

блиским темама, у којима преовлађују 

фреквентне речи и интернационализми. 

2.ст.1.2.2. проналази потребне 

информације у једноставним текстовима 

(нпр. огласи, брошуре, обавештења, 

кратке новинске вести).  

2.ст.1.2.3. разуме једноставне личне 

поруке и писма. 

2.ст.1.2.4. уочава потребне детаље у 

текстовима из свакодневног живота 

(натписи на јавним местима, упутства о 
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руковању, етикете на производима, 

јеловник и сл.).  

2.ст.1.2.5. разуме кратке адаптиране 

одломке књижевних дела, и друге 

поједностављене текстове који се 

односе на цивилизацијске тековине, 

културу и обичаје свог и других народа. 

2.ст.2.2.1. разуме општи смисао и 

релевантне информације у текстовима о 

блиским темама из образовног и јавног 

контекста.  

2.ст.2.2.2. открива значење непознатих 

речи на основу контекста који му је 

близак. 2.ст.2.2.3. разуме описе догађаја, 

осећања и жеља у личној преписци. 

 2.ст.2.2.4. проналази потребне 

информације у уобичајеним писаним 

документима (нпр. пословна преписка, 

проспекти, формулари). 

 2.ст.2.2.5. проналази специфичне 

поједи- 

ности у дужем тексту са претежно 

сложеним структурама, у комe се износе 

мишљења, аргументи и критике (нпр. 

новински чланци и стручни текстови). 

2.ст.2.2.6. разуме адаптиране књижевне 

текстове и прилагођене текстове који 

се односе на цивилизацијске тековине, 

културу и обичаје свог и других народа. 

 

 

обухваћене         

грапрограмом за 

основну школу. 

Ред речи у реченици. 

Место прилога и 

прилошких одредби. 

Индиректни говор 

а) изјаве - без 

промене глаголског 

времена (глагол 

главне реченице у 

једном од садашњи.х 

времена) 

б) молбе, захтеви. 

наредбе 

в) питања са 

променом реда речи - 

без промене 

глаголског времена 

(глагол главне 

реченице у једном од 

садашњих времена) 

Уеs/Nо питања 

"ИТ1" питања 

Директна и 

индиректна питања 

 

Члан 

Обновити употребу 

одређеног и 

неодређеног члана 
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ГОВОР 

 
Усмена 
продукција 

Оспособљавање 
ученика за 
кратко 
монолошко 

излагање и за 

учешће у 

дијалогу на 

страном језику 

 

 

● употребљава једноставне изразе 

●  и реченице да би представио  

● свакодневне, себи блиске  

● личности. активности, ситуације 

●  и догађаје 

2.ст.1.3.1. уме да оствари друштвени 

контакт (нпр. поздрављање, 

представљање, захваљивање).  

2.ст.1.3.2. изражава слагање/неслагање, 

предлаже, прихвата или упућује понуду 

или позив.  

2.ст.1.3.3. тражи и даје једноставне 

информације, у приватном, јавном и 

образовном контексту. 

 2.ст.1.3.4. описује блиско окружење 

(особе, предмете,места, активности, 

догађаје).  

2.ст.1.3.5. излаже већ припремљену 

кратку презентацију о блиским темама.  

2.ст.1.3.6.преноси или интерпретира 

кратке поруке, изјаве, упутства или 

питања. 2.ст.1.3.7. излаже једноставне, 

блиске 

садржаје у вези сa културом и 

традицијом свог и других народа. 

2.ст.2.3.1. започиње, води и завршава 

једноставан разговор и укључује се у 

дискусију на теме како од личног 

интереса, тако и оне о свакодневном 

животу.  

2.ст.2.3.2. износи лични став, уверења, 

очекивања, искуства, планове 

као и коментаре о мишљењима других 

учесника у разговору.  

2.ст.2.3.3. размењује, проверава, 

потврђује информације о познатим 

Нулти члан уз 

градивне и апстрактне 

именице 

 

       Именице 

Множина именица - 

обновити 

Изражавање 

припадања и својине - 

саксонски генитив 

Бројиве и небројиве 

именице 

      Заменички облици 

а) Заменице 

-      Личне заменице у 

функцији субјекта и 

објекта  

Показне заменице 

Односне заменице 

б) детерминаотри 

Показни 

детерминаотри 

Неодређени 

детерминатори 

Присвојни 

детерминатори 

       

        4. Придеви 

       – Обновити 

компарацију придева 

        –
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темама у формалним ситуацијама (нпр. 

у установама и на јавним местима).  

2.ст.2.3.4. описује или препричава 

стварне или измишљене догађаје, 

осећања, искуства.  

2.ст.2.3.5. излаже већ припремљену 

презентацијуо темама из свог окружења 

или струке.  

2.ст.2.3.6. извештава о догађају, 

разговору или садржају нпр. књиге, 

филма и сл. 2.ст.1.5.1. користи 

задовољавајући број фреквентних речи 

и израза које му омогућавају 

изражавање основних 

комуникативних функција у 

свакодневним ситуацијама. 

 

 

too/not…enough/not 

as…(as)/…than 

        5. Бројеви 

       – Обновити 

просте и редне бројеве 

       6. 

Кванитификатори 

 

III ГЛАГОЛСКА 

ГРУПА 

       1. ГЛАГОЛИ  

       Обновити 

глаголске облике 

предвиђене 

pzbпрограмом  за 

основну школу 

Модални глаголи: тау 

сап, тust 

Пасивне конструкције 

- садашње 

време/ирошло –simple 

present/past (прошло 

време рецептивно) 

       трајни презент за 

планове и намере, % 

(за будућа 

предвиђања) 

- used to 

Прилози, извођење 

прилога и употреба, 

прилози вероватноће 

ПИСАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

писање краћих 

текстова 

различитог 

садржаја 

•  

• - саставља кратак текст о одговарајућој 

теми, пише кратке поруке релевантне 

за посао 

•  

• пише краћи текст о себи и свом 

окружењу 

• попуњава формулар где се траже лични 

подаци 

 

2.ст.1.4.1. пише кратке белешкe и 

једноставне порукe (нпр. изражава 

захвалност, извињење, упозорење). 

2.ст.1.4.2.пише приватно писмо о 

аспектима из свакодневног живота (нпр. 

описује људе, догађаје, места, осећања). 

2.ст.1.4.3. попуњава образац/упитник, 

наводећи личне податке, образовање, 

интересовања и сл.  

2.ст.1.4.4. пише једноставне текстове 

према моделу, уз помоћ илустрација, 

табела, слика, графикона, детаљних 

упутстава. 2.ст.1.4.5. преводи или 
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интерпретира информације из 

једноставних порука, бележака или 

образаца. 

2.ст.2.4.1. пише белешке или одговара 

на поруке, истичући битне детаље. 

 2.ст.2.4.2. у приватној преписци, тражи 

или преноси информације, износи лични 

став и аргументе.  

2.ст.2.4.3. пише, према 

упутству,дескриптивне и наративне 

текстове о разноврсним темама из 

области личних интересовања и 

искустава. 2.ст.2.4.4. пише кратке, 

једноставне есеје о различитим темама 

из личног искуства, приватног, 

образовног и јавног контекста. 

2.ст.2.4.5. пише  извештај или 

прослеђује вести (преводи, 

интерпретира, резимира, сажима) у вези 

са кратким и/или једноставним текстом 

из познатих области који чита или 

слуша. 

2.ст.1.5.2. саставља кратке, разумљиве 

реченице користећи једноставне језичке 

структуре. 

2.ст.1.5.4. пише с одговарајућом 

ортографском тачношћу уобичајене 

речи које користи у говору.  

2.ст.1.5.5. примењује основну 

правописну норму 

2.ст.2.5.4. пише прегледан и разумљив 

са тау 

Предлози, најчешћи 

предлози за 

оријентацију у 

времену и простору. 

Кондиционал први 

       

 

Комуникативне 

функције 
-представљање себе и 

других 

-поздрављање 

(састајање, растанак; 

формално, 

неформално, 

регионално 

специфично) 

-идентификација и 

именовање особа, 

објеката, боја, бројева 

итд. 

-давање једноставних 

упутстава и команди 

-изражавање молби и 

захвалности 

-изражавање 

извињења 

изражавање потврде и 

негирање 

-изражавање допадања 
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текст у коме су правопис, 

интерпункција и организација углавном 

добри. 

 

и недопадања 

-изражавање 

физичких сензација и 

потреба 

-исказивање 

просторних и 

временских односа 

-давање и тражење 

информација и 

обавештења 

-описивање и 

упоређивање лица и 

предмета 

-изрицање забране и 

реаговање на забрану 

-изражавање 

припадања и 

поседовања 

-скретање пажње 

-тражење мишљења и 

изражавање слагања и 

неслагања 

-тражење и давање 

дозволе 

-исказивање честитки 

-исказивање 

препоруке 

-изражавање хитности 

и обавезности 

-исказивање сумње и 

несигурности 

ЗНАЊЕ О 

ЈЕЗИКУ 

● На једноставан начин се споразумева 

са саговорником који говори споро и 

разговетно 

● Поставља једноставна питања у вези 

с познатим темама из живота 

● Напише кратко лично писмо, поруку, 

разгледницу, честитку 

2.СТ.1.5.1. Користи задовољавајући број 

фреквентних речи и израза које му 

омогућавају изражавање основних 

комуникативних функција у 

свакодневним ситуацијама.  

2.СТ.1.5.2. Саставља кратке, разумљиве 

реченице користећи једноставне језичке 

структуре.  

2.СТ.1.5.3. Има углавном јасан и 

разумљив изговор.  

2.СТ.1.5.4. Пише с одговарајућом 

ортографском тачношћу уобичајене 

речи које користи у говору.  

2.СТ.1.5.5. Примењује основну 

правописну норму.  

2.СТ.1.5.6. Користи неутралан језички 

регистар 

2.СТ.2.5.1. Користи речи и изразе који 

му омогућавају успешну комуникацију 

у предвидивим/свакодневним 

ситуацијама, актуелним догађајима и сл.  

2.СТ.2.5.2. Правилно разуме и користи 

већи број сложенијих језичких 

структура. 2.СТ.2.5.3. Има сасвим 

разумљив изговор 

2.СТ.2.5.4. Пише прегледан и разумљив 

текст у коме су правопис, 

 • препознаје и правилно користи 

основне фонолошке (интонација. 

прозодија, ритам) и морфосинтаксичке 

категорије, (именички и глаголски 

наставци,  основни ред речи) 

користи садржаје медијске продукције 

намењене учењу страних језика 

(штампани медији, аудио/видео записи, 

компакт диск, интернет итд.) 

(штампани медији, аудио/видео записи, 

компакт диск, интернет итд.) 
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интерпункција и организација углавном 

добри.  

2.СТ.2.5.5. Препознаје формални и 

неформални регистар; познаје правила 

понашања и разлике у култури, 

обичајима и веровањима своје земље и 

земље чији језик учи. 

2.СТ.3.5.1. Разуме и користи 

разноврстан репертоар речи, израза и 

идиома, који му омогућавају да се 

изражава јасно, течно, прецизно и 

детаљно.  

2.СТ.3.5.2. Разуме целокупни репертоар 

граматичких структура и активно 

користи све уобичајене граматичке 

структуре. 2.СТ.3.5.3. Има јасан и 

природан изговор и интонацију.  

2.СТ.3.5.4. Пише јасне, прегледне и 

разумљиве текстове, доследно 

примењујући језичка правила, правила 

организације текста и правописну 

норму. 2.СТ.3.5.5. Познаје и адекватно 

користи формални и неформални 

језички регистар. 

 

  

 

 

 

 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 
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Комуникативна настава страних језика подразумева поимање језика као средства комуникације; инсистира на 

употреби циљног језика у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за ученике; претпоставља 

примену тзв. Teacher talk, одн.прилагођавање говорне делатности наставника интересовањима и знањима ученика; 

инсистира на комуникативном аспекту употребе језика, одн. на значењу језичке поруке, а не толико на граматичној 

прецизности исказа ; претпоставља да се знања ученика мере прецизно дефинисаним релативним, а не толико 

апсолутним критеријумима тачности. Један од кључних елемената комуникативне наставе је и социјална интеракција 

кроз рад у учионици. Она се базира на групном или индивидуалном решавању проблема, потрази за информацијама и 

мање или више комплексним задацима. У тим задацима увек су јасно одређени контекст, процедура и циљ, чиме се 

унапређује квантитет језичког материјала који је неопходан услов за  било које учење језика. Такозвана 

комуникативно интерактивна парадигма у настави страних језика, између осталог, укључује и следеће компоненте: 

• усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину 

• поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и ажуриране листе задатака и активности 

• наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја 

• ученици се третирају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину  

• уџбеници су само један од ресурса; осим њих препоручује се и примена других извора информација и дидактичких 

материјала, поготову кад је реч о стручним темама  

• учионица постаје простор који је могуће реструктурирати из дана у дан. 

 Важан циљ у учењу страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери 

која је неопходна да се језик користи ради информисаности и оспособљености за једноставну комуникацију у 

усменом и писаном облику на страном језику. Тај сегмент наставе страног језика који се прогресивно увећава од 20 

до 50% током  образовања мора да буде јасно дефинисан и у складу са исходима везаним за квалификације струке. 

Неопходно је да стручна тематика која се обрађује на страном језику прати исходе појединих стручних предмета и 

буде у корелацији са њима. Реализација наставе језика струке се много више огледа у развијању рецептивних 

вештина него продуктивних јер је сврха учења страног језика, у првој линији, усмерена на то да се ученици оспособе 

да прате одређену стручну литературу у циљу информисања, праћења иновација и достигнућа у области струке, 

усавршавања и напредовања. Стога је спектар текстова који се препоручују велики: шематски прикази, упутства о 

примени апарата, инструмената или пак материјала, хемикалија, рецепти, декларације, краћи стручни текстови чији 

је садржај релевантан за тематске садржаје стручних предмета, извештаји, каталози, програми сајамских активности 

и сл. Веома је битно у раду са таквим текстовима одредити добру дидактичку подршку. Добро осмишљени налози 

упућују на то да одређене текстове, у зависности од тежине и важности информација којео ни носе, треба разумети 

глобално, селективно или пак детаљно. Продуктивне вештине треба ограничити на строго функционалну примену 
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реалну за захтеве струке. То подразумева писање кратких порука, мејлова у оквиру пословне комуникације 

(поруџбенице, рекламације, захтеви, молбе) и вођење усмене комуникације која омогућава споразумевање на 

основном нивоу било у директном контакту са саговорником или у телефонском разговору. 

 

ПРЕПОРУКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ- планирање 

 

– Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним развоју и провери разумевања говора; 

– Рад у паровима, малим и већим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације итд.); 

– Активности (израда паноа, презентација, зидних новина,постера за учионицу, организација тематских вечери и сл.); 

– Дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са 

ограниченим трајањем, док су дискусије спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему); 

– Обимнији пројекти који се раде у учионици и ван ње у трајању од неколико недеља до читавог полугодишта уз 

конкретно видљиве и мерљиве производе и резултате; 

– Граматичка грађа добија свој смисао тек када се доведе у везу са одговарајућим комуникативним функцијама и 

темама, и то у склопу језичких активности разумевања (усменог) говора и писаног текста, усменог и писменог 

изражавања и медијације; 

– Полазиште за посматрање и увежбавање језичких законитости јесу усмени и писани текстови различитих врста, 

дужине и степена тежине; користе се, такође, изоловани искази, под условом да су контекстуализовани и да имају 

комуникативну вредност; 

– Планира се израда два писмена задатка за сваки разред. 

 

КАКО СЕ ПРАТИ И ВРЕДНУЈЕ РАЗВОЈ ЈЕЗИЧКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА 
 

Нека правила и поступци у процесу праћења и процењивања компетенција код ученика: 

● Развој компетенција наставници прате заједно са својим ученицима. 

● Наставници сарађују и заједнички процењују развој компетенција код својих ученика. 

● Процес праћења је по карактеру пре формативан него сумативан. 

● У проценама се узимају у обзир разноврсни примери који илуструју развијеност компетенције. 

● У процењивању се узимају у обзир и самопроцене ученика и вршњачке процене, а не само процене наставника. 

● Велики значај се придаје квалитативним, уместо претежно квантитативним подацима и оказатељима. 
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● Процена садржи опис јаких и слабијих страна развијености компетенције и предлоге за њено даље унапређивање, а 

не само суд о нивоу развијености. 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Кроз наставу енглеског језика, као првог страног језика остварују се и међупредметне компетенције  
1. Компетенција за целоживотно учење 

2. Комуникација 

3. Рад с подацима и информацијама 

4. Дигитална компетенција 

5. Решавање проблема 

6. Сарадња 

7. Одговорно учешће у демократском друштву 

8. Одговоран однос према здрављу 

9. Одговоран однос према околини 

10. Естетичка компетенција 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА, ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДА 

ОБРАЗОВНИХ ПОСТИГНУЋА 

Кроз наставни предмет први страни језик-енглески језик остварују се и општи принципи образовања и васпитања.  

Настава страног језика остварује се кроз примену разноврсних  облика учења, наставе и оцењивања, где се развијају 

мотивација за учење и подиже квалитет образовних постигнућа, и где се излази у сусрет различитим потребама 

ученика. Кроз теме, које се обрађују у оквиру овог наставног предмета, као и кроз сам наставни процес,  потенцира се 

поштовање људских права и права сваког ученика и уважавање људског достојанства. Негује се отвореност, сарадња, 

толеранција, моралне вредности...Кроз наставу страног језика потенцира се и целоживотно учење, које укључује све 

облике учења и значи учествовање у различитим облицима образовних активности ,са циљем сталног унапређивања 

компетенција;  

- У остваривању принципа, посебна пажња посвећује се:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и 

даровити) и  сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, кроз 

додатну наставу, и усмеравање ученика на учествовање у различитим конкурсима, такмичењима и реализацији 

пројеката, тематских програма школе у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања. 
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- могућности да деца, са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, остварују право на образовање, 

кроз допунску наставу, остваривање ИОП програма, као и применом индивидуализације у настави.  

Кроз наставу страног језика остварују се и основни циљеви образовања и васпитања  

Сталним професионалним усавршавањем наставници стичу одређена знања и компетенције, које доводе до 

континуираног унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања заснованог  

Теме, које се обрађују кроз наставу страног језика имају за циљ и развијање и практиковање здравих животних 

стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности, развијање свести о значају заштите и очувања природе 

и животне средине и еколошке етике, заштите и добробити животиња, развијање позитивних људских вредности, као 

и развијање кључних компетенција за целоживотно учење и међупредметних компетенција. Кроз потенцирање 

различитих облика и метода активног учествовања ученика у наставном процесу (рад у групи/пару, пројекно-

орјентисана настава, истраживачке активности, дебата, дијалог...) развијају се  стваралачке способности, критичко 

мишљење, мотивација за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и 

изражавања свог мишљења; 

Кроз социокултурну компетенцију страног језика развијају  се компетенције за разумевање и поштовање људских 

права, грађанских слобода; развија се осећај солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и 

неговање другарства и пријатељства развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и 

узрасне равноправности, толеранције и уважавање различитости, као и развијање личног и националног идентитета, 

поштовање и неговање српског језика ,матерњег језика и страних језика, традиције и културе српског народа и 

националних мањина других народа, развијање интеркултуралности, поштовање и очување националне и светске 

културне баштине. 

Кроз наставу првог страног језика остварују се и исходи образовања и васпитања.  

Применом различитих облика и метода организације наставе  , као и одабиром различитих тематских области и 

акцентовањем развијања комуникативних функција језика развија се способност ученика да користи страни језик у 

зависности од културног наслеђа и средине, потреба и интересовања, да прикупља, анализира, организује и критички 

процењује информације, да изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове у усменој и писаној форми, да 

ради ефикасно са другима као члан тима, групе, организације и заједнице, дазна како да учи, поштује људска права и 

слободе, комуницира асертивно и ненасилно, да има свест о сопственој култури и разноликости култура, уважава 

значај креативног изражавања идеја, искустава и осећања путем различитих медија, укључујући музику, књижевност, 

извођачке и визуелне уметности.  
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Кроз наставу страног језика остварују се стандарди образовних постигнућа ученика, који представљају део општих 

стандарда образовања и васпитања (скуп норми на основу којих се врши процена квалитета у систему образовања и 

васпитања) 

 

 

Наставни предмет: Физичко васпитање 

Разред: Први – Електротехничар рачунара 

 

Циљ учења наставног предмета:  

Општи циљ: 

- Циљ учења физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са 

осталим васпитно - образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, 

афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, 

навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада. 

Посебни циљеви учења предмета: 

- Подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција постуралних поремећаја); 

- Развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања неопходних самосгални рад на њима; 

- Стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово усвајање; 

- Проширење и продубљивање интересовања које су ученици стекли у основној школи и потпуније сагледавање 

спортске гране, за коју показују посебан интерес; 

- Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних општим циљем овог предмега 

(васпитно-образовног подручја); 

- Мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психо-социјапних образаца 

понашања; 

- Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада. 
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Модул 
Број 

часова 
Садржај Исходи 

Здравствена култура и 

физичка активност, 

као основа за 

реализовање 

постављених циљева 

и исхода 

10 

- Вежбе обликовања (јачања, 

лабављење и растезање); 

- Вежбе из корективне гимнастике; 

- Провера стања моторичких и 

функционалних способности 

- Препозна везе између физичке 

активности и здравља; 

- Објасни карактеристике 

положаја тела, покрета и кретања 

у професији за коју се школује и 

уочи оне, које могу имати 

негативан утицај на његов раст, 

развој; 

- Одабере и изведе вежбе 

обликовања и вежбе из 

корективне гимнастике, које ће 

превентивно утицати на могуће 

негативне утицаје услед рада у 

одабраној професији; 

Развој моторичких и 

функционалних 

способности човека, 

као основа за 

реализовање 

постављених циљева 

и исхода; 

8 

- Вежбе снаге без и са малим теговима 

(до 4 кг.); 

- Трчање на 60 м и 100 м; 

- Трчање на 800 м ученице и 1000 м 

ученици; 

- Вежбе растезања (број понављања и 

издржај у крајњем положају), 

- Полигони спретности и окретности и 

спортске игре; 

- Аеробик;  

 

- Именује моторичке 

способности које треба 

развијати, као и основна средства 

и методе за њихов развој; 

- Примени адекватна средства 

(изводи вежбе) за развој и 

усавршавање моторичких 

способности из: вежби 

обликовања, атлетике, 

гимнастике, пливања и 

спортских игара за развој: снаге, 

брзине, издржљивости, гипкости, 

спретности и окретности; 
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Усвајање знања, 

умења и вештина из 

спортских грана и 

дисциплина као 

основа за реализовање 

постављених циљева 

и исхода;  

- Атлетика;  

- Спортска 

гимнастика: 

(Вежбе на справама и 

тлу);  

- Спортска игра (по 

избору);  

-Физичка, односно 

спортска активност: у 

складу са 

могућностима школе. 
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АТЛЕТИКА 

У свим атлетским дисциплинама треба 

радити на развијању основних 

моторичких особина за дату 

дисциплину; 

Трчања: 

Усавршавање технике трчања на 

кратке и средње стазе: 

- 100 м ученици и ученице;  

- 800 м ученици и ученице; 

- штафета 4 x 100 м ученици и ученице 

Вежбање технике трчања на средњим 

стазама умереним интезитетом и 

различитим темпом у трајању од 5 до 

10 мин.  

Крос: јесењи и пролећни  

- 800 м ученице,  

- 1000 м ученици. 

Скокови: 

Скок удаљ техником увинућа  

Скок увис леђном  

Бацања: 

Бацање кугле, једна од рационалних 

техника (ученице 4 кг, ученици 5 кг). 

Спровести такмичења у одељењу, на 

резултат, у свим реализованим 

атлетским дисциплинама.  

• СПОРТСКА ГИМНАСТИКА: 

• Кратко опише основне 

карактеристике и правила 

атлетике, гимнастике и спортске 

гране - дисциплина које се уче; 

• Демонстрира технику 

дисциплина из атлетике и 

гимнастике (вежби на справама и 

тлу) које - поседује вештину, 

технику и тактику спортске игре 

као и вежбе из осталих 

програмом предвиђених садржаја 

• Детаљније опише правила 

спортске гране за коју показује 

посебан интерес - за коју школа 

има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и да 

самостално спроводи одређен 

програм физичке и спортске 

активности; 

• Жели да се бави физичким, 

односно спортским 

активностима, пошто сагледава 

(детектује) позитивне 

карактеристике физичке и 

спортске активности - њихове 

позитивне утицаје на здравље, 

дружење и добро расположење; 

• Сагледа негативне утицаје 
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ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ 

Напомене: 

- Наставник формира групе на основу 

умења (вештина) ученика стечених 

после основне школе: основни, средњи 

и напредни ниво 

- Наставник олакшава, односно 

отежава програм на основу 

моторичких способности и претходно 

стечених умења ученика.  

1. Вежбе на тлу 

За ученике и ученице: 

- вага претклоном и заножењем и 

спојено, одразом једне ноге колут 

напред; 

- став на шакама, издржај, колут 

напред; 

- два повезана премета странце удесно 

и улево; 

- за напредни ниво премет странце са 

окретом за 180о и доскоком на обе 

ноге ("рондат") 

2. Прескок 

За ученике коњ у ширину висине 120 

цм; за ученице 110 цм: 

- згрчка; 

- разношка 

- за напредни ниво: склонка 

3. Кругови 

За ученике /дохватни кругови/: 

савременог начина живота 

(пушење, дрога, насиље, 

деликвентно понашање) и буде 

свестан да је физичким, односно 

спортским активностима могуће 

предупредити негативне утицаје; 

• Комуницира путем физичких 

односно спортских активности са 

својим друговима и ужива у 

дружењу и контактима; 

• Доводи у везу свакодневни 

живот и способност за учење и 

практичан рад са физичким, 

односно спортским 

активностима и правилном 

исхраном; 

• самостално бира физичку, 

односно спортску активност и 

изводи је у окружењу у коме 

живи; 

• Објасни да покрет и кретање, 

без обзира на то којој врсти 

физичке, односно спортске 

активности припада, има своју 

естетску компоненту (лепота 

извођења, лепота доживљаја); 

• Ужива у извођењу покрета и 

кретања; 

• Наводи основне олимпијске 

принципе и примењује их на 

школским спортским 
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- из мирног виса вучењем вис узнето, 

спуст у вис стражњи, издржај, 

вучењем вис узнето, спуст у вис 

предњи. 

За ученице /дохватни кругови/: 

- уз помоћ суножним одскоком наскок 

у згиб, њих у згибу /уз помоћ/; спуст у 

вис стојећи 

4. Разбој 

За ученике /паралелни разбој/: 

- из њиха у упору, предњихом саскок 

са окретом за 180° (окрет према 

притци); 

- њих у упору, у зањиху склек, 

предњихом упор, зањих у упору, у 

предњиху склек 

За ученице /двовисински разбој или 

једна притка вратила/: 

наскок у упор на н/п, премах једном 

ногом до упора јашућег, прехват у 

потхват упорном руком (до 

предножне) и спојено одножењем 

заножне премах и саскок са окретом за 

90° (одношка), завршити боком према 

притци. 

5. Вратило 

За ученике /дохватно вратило/: 

- суножним одривом узмак; ковртљај 

назад у упору предњем; саскок 

замахом у заножење (зањихом). 

6. Греда 

такмичењима и у слободном 

времену; 

• Препозна нетолерантно 

понашање својих другова и 

реагује на њега, шири дух 

пријатељства, буде истрајан је у 

својим активностима. 

• Се правилно односи према 

окружењу у коме вежба, 

рекреира се и бави се спортом, 

што преноси у свакодневни 

живот; 

• Учествује на школском 

такмичењу и у систему школских 

спортских такмичења. 
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За ученице /висока греда/: 

- залетом и суножним одскоком 

наскок у упор, премах одножно 

десном; окрет за 90°, упором рукама 

испред тела преднос разножно; 

ослонцем ногу иза тела (напреднији 

ниво: замахом у заножење) до упора 

чучећег; усправ, усправ, ходање у 

успону са докорацима, вага 

претклоном, усклон, саскок пруженим 

телом (чеоно или бочно у односу на 

справу) 

7. Коњ са хватаљкама 

За ученике: 

- премах одножно десном напред 

замах улево, замах удесно, замах улево 

и спојено премах левом напред; 

премах десном назад, замах улево, 

замах удесно и спојено одножењем 

десне, саскок са окретом за 90о улево 

до става на тлу, леви бок према коњу. 

Школско такмичење (одељење, 

школа): актив наставника физичког 

васпитања бира справе на којима ће се 

ученици такмичити. 

За напредније ученике: састави из 

система школских спортских 

такмичења и учешће на вишим 

нивоима школских такмичења. 

Минимални образовни захтеви: 
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За ученике: наставни садржаји из 

програма вежби на тлу, прескока, 

једне справе у упору и једне справе у 

вису;  

За ученице: наставни садржаји из 

програма вежби на тлу, прескока, 

греде и двовисинског разбоја. 

• СПОРТСКА ИГРА (по избору)  

• Понављање и учвршћивање раније 

обучаваних елемената игре;  

• Даље проширивање и продубљавање 

техничко-тактичке припремљености 

ученика у складу са изборним 

програмом за дату игру. На основу 

претходних умења у техници и 

тактици наставник планира конкретне 

садржаје из спортске игре; 

• Актив наставника, према програму 

који сам доноси (из програма трећег 

разреда (програм по избору ученика) у 

складу са могућностима школе, 

организује наставу за коју ученици 

покажу посебно интересовање; 

• Препорука: уколико је могуће, 

организовати наставу пливања 

(посебно обуку за непливаче). 
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Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира 

како да ученици остваре исходе и да изабере одговарајуће методе,  активности и технике за рад са ученицима. 

Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине које су ученику потребне за даље 

учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на 

основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи разликују, да се неки могу лакше 

и брже остварити, док је за одређене потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима.  Исходе 

треба посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. На ставу у том смислу треба усмерити на 

развијање компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. Током 

реализације часова физичког васпитања давати информације о томе које вежбе позитивно утичу на статус њиховог 

организма, с обзиром на карактеристике њихове професије, а које негативно утичу на здравље. Ученици који похађају 

трогодишње стручне школе далеко су више оптерећени у редовном образовању практичном и теоријском наставом од 

осталих ученика; Због тога је физичко васпитање, у овим школама, значајно за активан опоравак ученика, 

компензацију и релаксацију с обзиром на њихова честа статичка и једнострана оптерећења. Теоријска знања из 

области физичких активности су од великог значаја за укупним бављењем физичким вежбама. 

 

 

 

II Оставаривање наставе и учења  

- Садржаји програма усмерени су на:  
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- развијање физичких способности;  

- спортско-техничко образовање;  

- повезивање физичког васпитања са животом и радом.  

У колико се укаже потреба, садржај програма се прилагођава како би се избегле негативне последице по здравље 

деце. Настава се реализује у циклусима који трају приближно 10-12 часова (узастопних). Наставнику физичког 

васпитања је остављено да, зависно од потреба, прецизира трајање сваког циклуса, као и редослед њиховог садржаја. 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, доношење 

опреме, понашање ученика на часу, уважавање гледишта других ученика, однос према раду, способност примене 

практичног знања у конкретним  условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- васпитни део(доношење опреме, дисциплина на часу); 

- образовни део (практичне вештине); 

- активности ученика на часовима; 

 

IV Међупредметне компетенције 

1) Компетенцију за целоживотно учење 

2) Комуникацију 

3) Решавање проблема 

4) Сарадњу 

5) Одговоран однос према здрављу 

      6)   Одговоран однос према околини. 

 

Кроз наставни садржај  Физичког васпитања реализују се и општи принципи образовања и васпитања. 

Наставни предмет Физичко васпитање омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање 

шанси свим ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење 

разноврсних облика учења (учење путем покушаја и погрешака, учење по моделу, учење увиђањем...). Кроз облике 

рада, наставне методе, коришћење разновсних наставних средстава, похваљивањем ученика, давањем препорука за 
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даље напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет образовних постигнућа и 

развија се мотивација за учење код ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних планова и програма, 

иновација и нових антрополошких достигнућа   ученицима ће бити омогућено континуирано напредовање у области 

физичког развоја. Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну практичну наставу, допунску или додатну 

наставу, секције, ванаставне активности  (крос, фер плеј манифестације), као и учешће у различитим активностиваа 

током жиовота са циљем сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање 

наставника, унутар и ван установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним 

сарадницима, одељенским старешином, стручним већем.  

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и 

даровити) уз обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим 

нивоима образовања и васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене 

материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим 

проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и 

индивидуализацију и наставом на даљину;  

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и 

остваривања одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и 

васпитања реализоаваће се кроз континуирано међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање 

наставног садржаја, праћење и вредновање напредовање ученика.  

 

Кроз наставу Физичког васпитања реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на практичној настави, води се рачуна о развијању и практиковању здравих животних стилова, 

свести о важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне компетенције за целоживотно 

учење (комуникација на матерњем језику,правилно усвајање ,дигиталне компетенције (коришћење дигиталних алата 

за унапређење практичног вежбања),..) међупредметне компетенције и стручне компетенције у складу са захтевима 

занимања. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем 

учи, да прати и контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем који има. 

Ученик ће умети да пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство.  
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Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, 

стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности 

самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами 

покрећу инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

 

Кроз наставу Физичког васпитања оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи 

образовања и васпитања оствариће се кроз практичан рад, вежбе у којима ће ученици показати да ли примењују нова 

сазнања. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз дијалог са наставником или другим ученицима, или кроз 

практичан рад, аналитички и синтетички разложе вежбу, дају идеје, изразе своја мишљења кроз чињенице и ставове. 

Зависно од наставне јединице или типа часа, ученику се дају начини решавања одређених тактичких задатака и на 

основу конкретизованог решења ученик покушава да пронађе нове приступе.; Од ученика се очекује да се у 

ситуацијам када ради са другим уленицима буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује своје идеје, 

слуша и уважава мишљење других;  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени логичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан 

начин дошао до решења проблема који му се јављају.  

Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. Да зна како да се понаша и приступа одређеним садржајима, јер на тај начин 

чува и себе и друге другима.  

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за 

даље учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са 

тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би 

допринео ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и 
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компетенциjе коjе се односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, 

спречавање дискриминациjе и друго. 
 

Математика 
 

Рачунарство и информатика 
 

Наставни предмет Рачунарство и  информатика 

Циљ учења наставног предмета Рачунарства и информатике 

-Упознавање са значајем информатичке компетентности и дигиталне писмености за  живот у савременом друштву                                                                                                        

- Упознавање ученика са основним постулатима информатике; 

- Оспособљавање ученика за коришћење основних могућности оперативних система и система датотека 

- Упознавање основних принцииа функционисања локалних мрежа и оспособљављање за коришћење мрежних ресурса; 

- Упознавање основних принципа функционисања интернета и оспособљавање за коришћење његових најпопуларнијих 

сервиса 

- Оспособљавање ученика да користе различите изворе информација и имају критички однос према њима, да баратају 

информацијама, да одвајају битно од небитног, да процењују исправност извора и употребе их на ефикасан начин 

- Оспособл>авање ученика за тумачење и разликовање подагака и информација кроз табеларно, графичко, текстуално 

приказивање, проналажење примене, повезивање са претходним знањем из других предмета 

- ОспособЈваван.е ученика да одаберу и примене најприкладнију технологију сходно задатку, области у којој је 

примењују или проблему који решавају 

- Оспособљавање за одговорну примену препорука заштите здравља, безбедности, личне и приватности других у 

свакодневном раду у дигиталном окружењу 

- Развијање свести о важности етичког коришћења информација и технологије 

- Оспособл,авање за коришћење рачунара у другим предметним областима; 

- Развијање интересовања за стицање потребних знања и развој вештина које би ученици употребили за даље 

образовање и напредовање 

 

 



Школски програм 2022-2026. 
 

 

 

67 

 

 

Модул 
Број 

часова 
Садржај Исходи 

Основе 

рачунарске 

технике 

10 -информација и информатика 
 Кодирање информација 
коришћењем бинарног бројсвног 
система  
Представљање разних типова 
информација (текстуалне, 
графичке и звучне) 
Кодирање карактера, кодне схеме 
Јединице за мерење количине 
информација 
Значај и примена рачунара  
Карактеристике информационог 
друштва  
Утицај рачунара на здравље  
Структура и принцип рада 
рачунара 
Врсте меморије рачунара  
Процесор 
 Матична плоча  
Магистрала 
Улазно-излазни уређаји  
Утицај компоненти на 
перформансе рачунара Софтвер, 
појам и улога у РС 
 Врсте софтвера Намена сваке 

врсте софтвсра 

-објасни значење појмова података 
информација и информатика 
 -разликује појмове бит и бајт  
-наведе јединицеза мерење количине 
података 
претвара меру количине података из 
једне 
мерне јединице у другу 
објасни основне карактеристике 
информационог друштва 
наведе опасности и мере заштите 
здравља 
од претеране и неправилне упогребе 
рачунара 
препозна компоненте из којих се 
састоји рачунар и објасни њихову 
функционалност 
објасни намену оперативне и 
спољашње меморије у рачунарском 
систему наброји врсте спол>ашњих 
меморија и објасни њихове 
карактеристике објасни сврху 
софтвера у рачунарском систему 
наброји врсте софтвера 

Основе рада у 

рачунарском 

сисгему 

12  подешавање радног окружења 
(палете алатки, пречице, лењир, 
поглед, зум...) 

 концепти организације 
 типови датотека 
 претрага садржаја по 

различитим критеријумима 
 манипулација 
 инсталација 

 објасни сврху (намену) оперативног 
система 

 наброји оперативне системе који се 
данас користе на различитим 
дигиталним уређајима 

 изврши основна подешавања радног 
окружења ОС 

 разликује типове датотека 
 хијерархијски организује фасцикле и 

управља фасциклама и 
документима (копира. премсшта и 
брише документе и фасцикле) 

• врши претрагу садржаја по 
различитим критеријумима 

• разуме потребу за инсталирањем 
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новог софтвера 
• врши компресију и декомпресију 

фасцикли и докумената 
 

Примена ИКТ-

а 

40  Интерфејс текст процесора 
 Једноставнија подешавања 

интерфејса 
 Правила слепог куцања 
 Операције са документима 

(креирање. 
 отварање, премештање од једног 

до другог 
 отвореног документа, чување, за 

гварање) 
 Едитовање текста 
 Прсмсштање садржаја измсђу 

више 
 отворених докумената 
 Уметање у текст: специјалних 

симбола. 
 датума и времена. слика, 

текстуалних ефекага 
 Проналажење и замена задатог 

текста 
 Уметање и позиционирање 

нетекстуалних 
 објеката 
 Уметање табеле у текст 
 Логичко структуирање текста 

(наслови. 
 параграфи, слике, табеле) 
 Форматирање текста (страница, 

ред, маргине. 
 проред) 
 Форматирање текста 
 Исправљање грешака 
 Нумерација страница 
 Израда стилова 
 Коришћење готових шаблона и 

израда 
 сопствених шаблона 
 Писање математичких формула 
 Генерисање садржаја и индекса 

појмова 

 одабере и примењује 
одговарајућу технологију 
(алате исервисе)за 
релизацију конкретног 
задатка 

  креира дигиталне 
нродукте,поново их користи. 
ревидира и проналази нову 
намену 

  користи технологију за 
прикупљање, анализу, 
вредновање и представљање 
података и информација 

  припреми и изведе 
аутоматизовану аналитичку обраду 
података 
коришћењем табеларних и 
графичких приказа 
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 Штампа докумената 
 Индивидуапни и сараднички рад 

над 
 документима уз коришћење 

текст процесора 
 у облацима 
 Подешавање радног окружења 

програма за 
 израду мултимедијалне 

презентације 
 Рад са документима 
 Додавање и манипулација 

страницама 
 слајдовима или фрејмовима 
 Основна правила и смернице за 

израду презентације (количина 
текста и објеката, величина и 
врста слова, дизајн,...) 

 Форматирање текста 
 Додавање објеката (слика. звука, 

филма,...) 
 Избор позадине или дизајна-

тема 
 Ефекти анимације (врсте. 

подешавање параметара, 
анимационе шеме) 

 Прелаз између слајдова или 
фрејмова 

 Интерактивна презентација 
(хиперлинкови и дугмад) 

 Штампање презентације 
 Подешавање презентације 

зајавно приказивање 
 Сараднички рад при изради 

презентације 
 Наступ презентера (држање 

тела, вербална и невербална 
комуникација, савладавање 
треме) 

 Подешавање радног окружења 
програма за табелариа 
прорачунавања 

 Рад са документима 
Рачунарске 16 • Сервиси интернета: World Wide 

Web, FТР, електронска пошта, 
• приступа садржајима на интернету, 

претражује интернет и преузима 
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мреже. 

интернет и 

електронска 

комуникација 

веб-форуми 
• Веб-читачи 
• Претраживачи 
• Интернет мапе 
• Виртуелни телефон 
• Социјални програми (мреже) и 

њихово коришћење 
• Електронска трговина. 

електронско банкаретво, учење 
на даљину 

• Право и етика на интернету 
• Локалне мреже 
• Повезивање чворова мреже 
• Рачунари-сервери и рачунари- 

клијенти 
• Интернет-провајдери и њихове 

мреже 
• Технологије приступа интернету 
• Глобална мрежа (интернет) 
• Интернет протокол 
• IР шема адресирања 
• Рутер и рутирање 
• Организација домена и 

доменских имена 
• Систем доменских имена DNS 

(Domain Name System) 
• Формирање локалне мреже 
• Дељење ресурса локалне мреже 
• Навигација кроз локалну мрежу 
Повезивање локалне мреже са 

глобалном мрежом (интернетом) 

жељене садржаје 
• користи електронску пошту 
• користи интернет мапе, виртуелни 

телефон и сличне веб-сервисе 
• објасни појмове електронска 

трговина и електронско банкарство 
• објасни како функционише учење на 

даљину 
• освести важносг иоштовања 

правних и етичких норми при 
коришћењу интернета 

• објасни предности умрежавања 
• наведе могуће структуре локалне 

мреже и уређаје који се користе за 
умрежавање 

• користи ресурсе локалне мреже 
• објасни у чемује разлика између 

рачунара-сервера и рачунара-
клијената 

• објасни чему служи рутер и шта је 
рутирање 

објасни који посао обављају интернет-

провајдери 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира 

како да ученици остваре исходе и да изабере одговарајуће методе,  активности и технике за рад са ученицима. 

Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине које су ученику потребне за даље 
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учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на 

основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи разликују, да се неки могу лакше и 

брже остварити, док је за одређене потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима.  Исходе треба 

посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. На ставу у том смислу треба усмерити на развијање 

компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

 

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз вежбе, при чему се ученици на вежбама деле у групе до 15 ученика. Програм за први разред 

организован је кроз три модула. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у 

паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, практичан рад, визуелне методе, вербалне методе, 

демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софвтвери, 

шеме, панои..) 

На часовима вежби потребно је урадити следеће: 

 

1. У оквиру модула Основе рачунарске технике 

Потрсбно јс објаснити градацију "податак-информација- знање" и утврдити значај информатике у прикупљању и чувању 

података. трансформацији у корисну информацију и интеграцији у знање 

Кодирање карактера и кодне схеме  могуће је обрадити и уз тему Текст процесор 

За вежбање: превођења количине информација из једне мерне једнице у другу, или превођења из декадног бројевног 

сисгема у бинарни и обратно, може се користити калкулатор (који се налази у саставу оперативног система) 

Важно је да се на примерима (звука, температуре, слике) ученицима приближи процес дискретизације информација. која 

је неопходна ради обраде на рачунару 

Указати на основне ирофилактичке мере ири коришћењу рачунара 

Ученици треба да упознају функционалне могућности компоненти и принцип рада рачунара без упуштања у детаље 

техничке реализације (електронске схеме, конструктивни детаљи итд.) 

развој компоненти рачунара треба приказати занимљивим видео исечцима и другим материјалима са интернета 

пожељно је да се ученицима покаже редослед расклапања и склапања рачунара, и омогући да то сами понове 
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корисно је да се ученицима укаже на једноставне кварове које могу сами препознати и отклонити 

уводећи опште појмове, на пример: капацитет меморије, брзина процесора. наставник треба да упозна ученике са 

вредностима ових параметара на школским рачунарима (користећи „контролну таблу― оперативног система) 

за домаћи, ученици могу да. за кућне рачунаре. направе листу компоненти и њихових карактеристика 

ради постизања важног педагошког циља: развоја код учеиика навике за самостално коришћење помоћне литературе, у 

овој наставној области ученици за домаћи задатак могу да, коришћењем рачунарских часописа или интернета, опишу 

конфигурацију рачунарског система која у том моменту има најбоље перформансе 

 

2. У оквиру модула Основе рада у рачунарском сисгему 

• Конкретне примере за вежбање прилагодити образовном профилу 

• При реализацији овог модула инсистирати на вештинама 

• При подешавању радног окружења посебну пажњу обратити на регионална подешавања 

• Објаснити ученицима значај хијерархијске организације фасцикли и докуманата 

• Код копирања. премештања. брисања, претраживања датотека и фасцикли користити већу добро организоваиу фасциклу 

са више подфасцикли и датотека 

 

3. У оквиру  модула Примена ИКТ-а инсистнрати да се ученици навикавају да поштују правила слепог куцања 

• ученике треба упознати са постојањем два типа текст 

• процесора - оних заснованих на језицима за 

• обележавање текста  

• ученике трсба упознати са постојањсм текст процесора који омогућавају дељење докумената и заједнички рад на 

њима преко интернета (рад у облацима)ученике треба упознаги са логичком структуром типичнихдокумената (молби. 

обавештења. итд.), школских реферата, семинарских и матурских радова 

• за вежбу од ученика се може тражити да неформатирани текст уреде по угледу на уређену верзију дату у формату који 

се не може конвертовати у документ текст процесора (на пример, ЈПГ-формат или н а папиру). користити текстове 

прилагођене образовном профилу указати на проблеме који могу да искрсну при покушају да се штампа документ када су 

инсталирани управљачки програми за више штампача пожељно је да израду једноставнијих докумената ученици 

провежбају кроз домаће задатке 

• Практичну реализацију модула извести у неком од програма за изараду презентација (слајд, \УЕВ или презентације у 

„облацима" 
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• Конкретне примере за вежбање прилагодити образовном профилу кроз корелацију са стручним предметима 

• При реализацији овог модула инсистирати на правопису и употреби одговарајућег језика тастатуре 

• Извођење наставе започети објашњењима наставника, а затим усмерити ученике да самостално раде 

• Резултат рада треба да буде једна комплетна презентација (са текстом, сликама, филмом, линковима) везана за 

образовни профил 

• Подстицати креативност код ученика Ученицима трсба дати критеријум оцењивања прсзентација - које ће самостално 

ралити - заснован на бодовању свих битних елемената презентације 

• Инсистирати на важности квалитетног презентовања 

• Последња два часа резервисати за презеитацију ученичких радова и дискусију о њима 

• Конкретне примере за вежбање прилагодити образовном профилу кроз корелацију са стручним предметима 

• При реализацији овог модула инсистирати на правопису и употреби одговарајућег језика тастатуре 

• Избор функција прилагодити нивоу знања ученика и потребама образовног профила 

• Извођење наставе започети објашњењима наставника, а затим усмерити ученике да самостално раде 

• При вршењу капкулација сам процес приказати кроз алгоритамске шеме (улаз - процес - излаз, код линијских 

проблема, а код коришћења условних наредби приказати и разграпату структуру) 

 

4. У оквиру  модула Рачунарске мреже. интернет и електронска комуникација 

-вежбе крстарења и претраживања требало би да су у функцији овог. али и других предмета. како би се код ученика 

развијала навика коришћења интернета за прикупл.ање информација за потребе наставе 

-преузимање датотека са веба вежбати на датотекама разних типова (текст, слика, клип) 

-ученицима треба објаснити како раде претраживачки системи и о чему треба водити рачуна да би се остварила 

ефикаснија претрага 

-израда презентације се може илустровати на примеру неке од обрађених тема ради утврђивања и систематизовања 

изабране теме 

-одељење се може поделити на групе које ће креирати презентације свих наставних тема које су обрађене 

-ученике упутити да коришћењем интернета дођу до садржаја битних за израду презентације на задату тему 

-ученицима треба дати критеријум оцењивања презентација - које ће самостално радити - заснован на бодовању свих 

битних елемената презентације 
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III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, учесталост 

јављања, квалитет одговора, уважавање гледишта других ученика, однос према раду, способност примене теоријских 

знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- тестове знања; 

- тестове практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

IV Међупредметне компетенције 

- Компетенција за целоживотно учење; 

- Комуникације; 

- Рад с подацима и информацијама; 

- Дигитална компетенција; 

- Решавање проблема; 

- Сарадња; 

- Одговоран однос према здрављу; 

- Одговоран однос према околини; 

- Естетичка компетенција; 

- Предузимљивост; 

- Оријентација ка предузентиштву.  

 

Кроз наставни садржај  Оперативних система реализују се и општи принципи образовања и васпитања. 

 

Наставни предмет Рачунарство и информатика   омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако 

давање шанси свим ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење 

разноврсних облика учења (учење путем покушаја и погрешака, инструментално учење, учење по моделу, учење 
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увиђањем...). Кроз облике рада, наставне методе, коришћење разновсних наставних средстава, различиих софтвера, 

похваљивањем ученика, давањем препорука за даље напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције 

подиже се квалитет образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код ученика. Кроз редовно праћење 

реформисаних наставних планова и програма, иновација у електротехници ученицима ће бити омогућено континуирано 

напредовање у области електротехнике. Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну наставу, практичну 

наставу, допунску или додатну наставу, секције, ванаставне активности  као и учешће у различитим активностиваа током 

жиовота са циљем сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, 

унутар и ван установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, 

одељенским старешином, стручним већем омогућава хоризонталну и вертикалну проходност, којом се осигурава 

могућност да ученици током образовања промене врсту образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег 

образовања и стицања вишег нивоа образовања (вертикална проходност);  

 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и 

даровити) уз обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима 

образовања и васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене 

материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим 

проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и 

индивидуализацију и наставом на даљину;  

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања 

одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће 

се кроз континуирано међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење 

и вредновање напредовање ученика.  

 

Кроз наставу Основа електротехнике   реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на практичној настави као и вежбама води се рачуна о ергонометрији, развијању и практиковању 

здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне 

компетенције за целоживотно учење (комуникација на матерњем језику, учење учења, дигиталне компетенције,..) 

међупредметне компетенције и стручне компетенције у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик 
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ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, да прати и 

контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће умети да 

пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, 

стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности 

самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу 

инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  
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Стандард 1. Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења 

Показатељи 

1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и 

доприноси остваривању дефинисаних исхода образовања и васпитања. 

2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и 

развијању компетенција ученика. 

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, 

закључцима, тумачењима, актуелним подацима и савременим достигнућима. 

4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака. 

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан 

циљевима образовања и васпитања. 

7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета. 

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, 

функционално прате ток излагања у уџбенику и имају за циљ да допуне или 

појасне садржаје који одговарају програму предмета. 

Стандард 2. Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење 

Показатељи 

1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом 

предзнању. 

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и 

стицању функционалних знања. 

3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите 

облике рада. 

4. Уџбеник подржава различите стилове учења. 

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог 

напретка у учењу. 

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација. 

7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 

8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, 

његовом применом и даљим учењем. 

9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и 

мотивише за самостално учење. 

Стандард 3. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима 

Показатељи 
1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру. 

2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе 
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предмета. 

3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и 

релевантни. 

4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно 

формулисани, различити по сложености и функцији и подстичу примену 

наученог. 

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у 

коме ученици живе и не доводе у опасност ученика, нити угрожавају 

животну средину. 

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени. 

Стандард 4. Језик уџбеника је одговарајући и функционалан 

Показатељи 

1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан. 

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика. 

3. Текст је језички и стилски уједначен. 

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту 

где се користе. 

5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 

Стандард 5. Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен 

Показатељи 

1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, 

врсту школе или образовни профил је уџбеник намењен. 

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и 

доследно. 

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и 

омогућава прегледност на свим уређајима на којима је предвиђено 

коришћење уџбеника. 

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално 

учење у складу са узрастом и предзнањем ученика. 

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран 

приступ садржајима. 

6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика. 
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Кроз наставу Основа електротехнике   оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи 

образовања и васпитања оствариће се кроз усмено изаражавање, писмене задатке, домаће задатке, пројектну наставу, 

практичну наставу, вежбе где ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на српском 

језику, кроз дијалог са наставником или другим ученицима, или кроз писану форму, изрази и тумачи идеје, мисли, 

осећања, чињенице и ставове. Зависно од наставне јединице или типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да 

прикупља, анализира, организује и критички процењује информације; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када 

ради са другим уленицима буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава 

мишљење других;Ученику помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и другу, доступну литературу, како да 

разликује и повезује целине.  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан 

начин дошао до решења проблема који ми се свакодневно јављају.  

Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а 

шта не. Да зна како да се понаша у дигиталној комуникацији са другима.  

 

Кроз наставу Основа електротехнике   реализоваће се и стандарди образовања и васпитања. 

Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно 

самовредновање и вредновање рада наставника. 

Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору 

уџбеника;  

 

 

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  
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Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље 

учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са 

тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео 

ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се 

односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање 

дискриминациjе и друго. 

 

Стандарди квалификација ће се реализовати кроз успешно завршен процес средњег стручног образовања. Програм 

средњег стручног образовања за стицање квалификација траје четири године. Квалификација се заснива на опису рада, 

циљевима и исходима средњег стручног образовања.  

  

Смер: Електротехничар рачунара 

Разред: Први 

Предмет: Историја 

Циљ учења наставног предмета историја: 

- 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; 
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Област/Тема Број часова Садржај Исходи 
Стандарди 

( ко има ) 

СРПСКА ДРЖАВА И 

ДРЖАВНОСТ 

     30 - Српска државност у 

средњем веку 

- Српски народ и његови 

суседи у средњем веку 

- Положај Срба под 

османском, хабзбуршком и 

млетачком влашћу 

(XVI/XVIII век ) 

- Српска револуција 1804-

1835. и њено место у 

контексту европских 

дешавања 

- Развој државних 

институција,развој 

уставности 

- Улога модерних династија 

( Обреновићи, 

Карађорђевићи, Петровићи ) 

у развоју српске државности 

-     - Препозна  

различите историјске 

садржаје ( личности, 

догађаје и процесе и 

појаве ) и доведе их у 

везу са 

одговарајућим 

временском 

одредницом и 

историјским 

периодом 

- Разликује периоде у 

којима је постојала, 

престала да постији 

и поново настала 

српска држава 

- Наведе и упореди 

одлике српске 

државности у 

2.ИС.1.1.3. 

Препознаје 

историјски 

простор на 

историјској 

карти. 

2.ИС.1.1.4. 

Именује 

најзначајније 

личности и 

наводи основне 

процесе, појаве 

и догађаје из 

опште и 

националне 

историје. 

2.ИС.1.2.3. 

Препознаје 

предрасуде, 
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- Ратови Србије и Црне Горе 

за независност 1876-1878. 

- Формирање модерног 

политичког система и 

настанак странака ( 

радикалне, либералне и 

напредњачке) 

- Положај Срба под 

омснаком и хабзбуршком 

влашћу у XIX и почетком 

XX века 

- Србија и Црна Гора у 

балканским и Првом 

светском рату 

Најзначајније личности ( 

вожд Карађорђе, Милош 

Обреновић, прота Матеја 

Ненадовић, митрополит 

Стефан Стратимировић, 

Димитрије Давидовић, Тома 

Вучић Перишић, Илија 

Гарашанин, кнез Александар 

Карађорђевић, кнез 

Михаило Обреновић, 

Владимир Јовановић, 

Светозар Милетић, краљ 

Милан Обреновић, владика 

Петар I и Петар II Петровић, 

књаз Данило и Никола 

Петровић, Лука Вукаловић, 

Јован Ристић, Стојан 

средњем и новом 

веку 

- Уочи утицај 

револуционарних 

збивања у Европи на 

развој српске 

националне и 

државне идеје 

- Објасни узорке и 

последице српске 

револуције, 

ослободилачких 

ратова 1876-1878, 

балканских ратова и 

Првог светског рата 

- Уочи и објасни на 

историјској карти 

промене граница 

српске државе 

- Лоцира места на 

којима су се 

одиграле најважније 

битке из Српске 

револуције, 

ослободилачких 

ратова 186-1878, 

балкланских ратова и 

Првог светског рата 

- Опише улогу 

истакнутих личности 

из Српске 

стереотипе, 

пропаганду и 

друге видове 

пристрасности 

у тумачењу 

историјских 

појава у 

историјским и 

савременим 

изворима 

информација. 

2.ИС.1.3.3. 

Разуме значај и 

показује 

одговоран 

однос према 

културно-

историјском 

наслеђу 

сопственог и 

других народа. 

2.ИС.2.1.2. 

Показује 

историјске 

појаве на 

историјској 

карти и 

препознаје 

историјски 

простор на 

географској 
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Новаковић, Никола Пашић, 

краљ Александар 

Обреновић, краљ Петар I 

Карађорђевић, 

престолонаследник 

Александар Карађорђевић, 

Радомир Путник, Степа 

Степановић, Живојин 

Мишић, Петар Бојовић, 

Јанко Вукотић ) 

 

револуције, 

ослободилачких 

ратова 1876—1878, 

балканских ратова и 

Првог светског рата 

- Опише улогу 

истакнутих личности 

у Српској 

револуцији, у развоју 

државних 

институција и 

формирању 

модерног политичког 

система у 

ослободилачким 

ратовима 1876-1878, 

у 

балканскимратовима 

и Првом светском 

рату. 

- Изведе закључке о 

значају уставности за 

развој модерног 

политичког система. 

 

раз 

 

 

карти. 

2.ИС.2.1.3. 

Објашњава и 

повезује улогу 

личности, 

процесе, појаве, 

догађаје из 

националне и 

опште историје. 

СРПСКИ НАРОД У 

ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ 

ДРЖАВИ 

20 Југословенска идеја 

конституисање државе. 

-Одлике политичког система 

- Образложи 

најважније мотиве и 

узроке стварања 

2.ИС.1.1.3. 

Препознаје 

историјски 
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у југословснској краљевини 

(политичке борбе, 

Видовдански и Октроисани 

устав, лични режим краља 

Александра, 

- Стварање Бановине 

Хрватске и отварање 

српског питања). 

-Априлски рат и последице 

пораза, геноцид над Србима 

у НДХ. 

- Отпор, устанак и грађански 

рат.  

- Биланс рата и допринос 

Југославије победи 

антифашистичке коалиције. 

- Југославија после Другог 

светског рата: настанак 

југословенске федерације; 

- Политичке, економске и 

културне прилике; односи са 

Истоком и Западом; улога 

Југославије у Покрету 

несврстаних; самоуправни 

концепт социјалистичког 

развоја,  

- Устав из 1974. године и 

дезинтеграција СФРЈ; 

положај српског народа 

изван република Србије и 

Црне Горе и 

југословенске 

државе; 

- Уочи значај 

настанка 

југословенске 

државе за српски 

народ; 

- Идентификује 

одлике југословенске 

државе као 

монархије и као 

републике; 

- Разликује 

особености 

друштвено-

политичких система 

који су постојали у 

југословенској 

држави; 

- Уочи и разуме 

међународни 

положај 

југословенске 

државе; 

- Образложи 

допринос 

југословенских 

антифашистичких 

покрета победи 

савезника у Другом 

светском рату; 

простор на 

историјској 

карти. 

2.ИС.1.1.4. 

Именује 

најзначајније 

личности и 

наводи основне 

процесе, појаве 

и догађаје из 

опште и 

националне 

историје. 

2.ИС.1.2.3. 

Препознаје 

предрасуде, 

стереотипе, 

пропаганду и 

друге видове 

пристрасности 

у тумачењу 

историјских 

појава у 

историјским и 

савременим 

изворима 

информација. 

2.ИС.1.3.3. 

Разуме значај и 

показује 

одговоран 
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сецесионистички ратови  

1990-их, настанак нових 

држава; демографске, 

економске и културне 

последице нестанка СФРЈ; 

питање АП Косово и 

Метохија и НАТО агресија  

на СРЈ, раздвајање Србије и 

Црне Горе. 

- Најзначајније личности: 

(краљ Александар I 

Карађорђевић, Никола 

Пашић, Стјепан Радић, Љуба 

Давидовић, Светозар 

Прибећивић, Антон 

Корошец,Милан 

Стојадиновић,Влатко 

Мачек, кнез  Павле 

Карађорђевић, краљ Петар II 

Карађорђевић, генерал 

Драгољуб Михаиловић, 

генерал Милан Недић, Анте 

Павелић, Јосип Броз Тито, 

Слободан Милошевић, 

Фрањо Туђман...) 

 

- Именује најважније 

личности које су 

утицале на 

друштвено- 

политичка збивања у 

Југославији 

однос према 

културно-

историјском 

наслеђу 

сопственог и 

других народа. 

2.ИС.2.1.2. 

Показује 

историјске 

појаве на 

историјској 

карти и 

препознаје 

историјски 

простор на 

географској 

карти. 

2.ИС.2.1.3. 

Објашњава и 

повезује улогу 

личности, 

процесе, појаве, 

догађаје из 

националне и 

опште историје. 

ДОСТИГНУЋА 

СРПСКЕ КУЛТУРЕ 

12 - Средњовековна култура 

Срба (језик и писмо. верски 

карактер културе, 

Мирослављево јеванђеље, 

књижевност, најзначајније 

- Разликује периоде у 

којима су настала 

најзначајнија дела 

српске културе; 

- Упореди одпике 

2.ИС.1.1.3. 

Препознаје 

историјски 

простор на 

историјској 
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задужбине, правни 

споменици). 

- Последице сеоба на српску 

културу (утицај 

западноевропских 

културних кретања на 

српску културу). 

- Успон грађанске класе. 

- Свакодневни живот 

сеоског и градског 

становииштва. 

-Културна и просветна 

политика – оснивање Велике 

школе, Универзитета, 

академије наука, Народног 

позоришта. 

- Европски културни 

утицаји. 

- Личности: Свети Сава, 

деспот Стефан Лазаревић, 

монахиња Јефимија, 

Доситеј Обрадовић, Вук 

Караџић, Сава Текелија, 

Петар II Петровић Његош. 

Паја Јовановић, Урош 

Предић, Надежда 

Петровић. Лаза Костић...). 

- Српска култура као део 

југословенског културног 

простора(културна сарадња 

и прожимања, наука, 

српске културе 

различитих периода; 

- Објасни утицаје 

историјских збивања 

на културна кретања; 

- Опише одлике 

свакодневног живота 

код Срба у 

различитим епохама 

и областима; 

- Именује најважније 

личности које су 

заслужне за развој 

српске културе. 

карти. 

2.ИС.1.1.4. 

Именује 

најзначајније 

личности и 

наводи основне 

процесе, појаве 

и догађаје из 

опште и 

националне 

историје. 

2.ИС.1.2.3. 

Препознаје 

предрасуде, 

стереотипе, 

пропаганду и 

друге видове 

пристрасности 

у тумачењу 

историјских 

појава у 

историјским и 

савременим 

изворима 

информација. 

2.ИС.1.3.3. 

Разуме значај и 

показује 

одговоран 

однос према 

културно-
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уметнички покрети. 

хуманитарне и спортске 

организације, популарна 

култура, личности - 

НиколаТесла, Михајло 

Пупин, Михаило Петровић 

Алас, Јован Цвијић, 

Милутин Миланковић 

историјском 

наслеђу 

сопственог и 

других народа. 

2.ИС.2.1.2. 

Показује 

историјске 

појаве на 

историјској 

карти и 

препознаје 

историјски 

простор на 

географској 

карти. 

2.ИС.2.1.3. 

Објашњава и 

повезује улогу 

личности, 

процесе, појаве, 

догађаје из 

националне и 

опште историје. 

СРПСКИ НАРОД И 

СРБИЈА У 

САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 

12 - Најутицајније државе и 

организације у 

међународним политичким 

и економским односима. 

- Улога Организације 

уједињених нација у 

очувању мира у свету, борби 

против сиромаштва и 

 2.ИС.1.1.3. 

Препознаје 

историјски 

простор на 

историјској 

карти. 

2.ИС.1.1.4. 

Именује 
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заштити културних 

споменика. 

- Геополитички положај 

Србије. 

- Чланство Србије у 

регионалним, европским и 

светским организацијама 

(Савет Европе, ОЕБС, 

ОУН...). 

- Срби ван Србије (проблем 

избеглица, Црна Гора, 

Рспублика Српска, Срби у 

дијаспори). 

- Свет почетком XXI века - 

научни и технолошки развој, 

интернет, утицај медија на 

јавно мњење, популарна 

култура, глобализација, 

тероризам, еколошки 

проблеми... 

најзначајније 

личности и 

наводи основне 

процесе, појаве 

и догађаје из 

опште и 

националне 

историје. 

2.ИС.1.2.3. 

Препознаје 

предрасуде, 

стереотипе, 

пропаганду и 

друге видове 

пристрасности 

у тумачењу 

историјских 

појава у 

историјским и 

савременим 

изворима 

информација. 

2.ИС.1.3.3. 

Разуме значај и 

показује 

одговоран 

однос према 

културно-

историјском 

наслеђу 

сопственог и 
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-  Развијање свести о потреби сталног усавршавања и свести о важности неговања културно-историјске баштине. 

 

 

 

I Планирање наставе и учења  

При планирању наставе и учења важно је имати у виду да се исходи разликују по потребном времену за њихово 

постизање. Неки се лакше и брже могу остварити, али је за већину исхода потребно више времена и више различитих 

активности. Препорука је да наставник планира и припрема наставу самостално и у сарадњи са колегама због 

успостављања корелација са предметима. У фази планирања наставе и учења треба имати у виду да је уџбеник наставно 

средство и да он не одређује садржаје предмета. 

других народа. 

2.ИС.2.1.2. 

Показује 

историјске 

појаве на 

историјској 

карти и 

препознаје 

историјски 

простор на 

географској 

карти. 

2.ИС.2.1.3. 

Објашњава и 

повезује улогу 

личности, 

процесе, појаве, 

догађаје из 

националне и 

опште историје. 
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Планирање наставе се врши кроз израду годишњих и  оперативних планова, као и припрема за часове.  

Планирање облика рада, у складу са наставним јединицама, исходима и стандардима – фронтални, индивидуални, рад у 

пару, рад у групи, пројектна настава. 

Коришћење свих расположивих модела и средстава у остваривању наставе – уџбеници,     и друга литература, интернет; 

пројектор, лап топ. 

 

II Оставаривање наставе и учења  

За остваривање дефинисаног циља учења историје у средњој стручној школи наставници у свакодневној наставној 

пракси треба да се ослањају на предметне исходе, који указују на то шта је ученик у стању да наведе, објасни, анализира, 

примени и обави захваљујући знањима и вештинама које је развио у току изучавања овог предмета. 

Улога наставника је да да буде организатор наставног процеса, да подстиче, организује и усмерава активност ученика 

при чему треба да буде фокусиран на исходе, односно да осмисли активности и одабере методе, технике и поступке који 

ће на најефикаснији начин омогућити достизање исхода.  

Остваривање наставе и учења се одвија у учионици. 

Интерактивним методама треба подстицати ученике на разумевање основних идеја и концепата, научног метода и 

значаја историје за поједине професије и свакодневни живот. 

Настава историје у средњим стручним школама треба да оспособи ученике за самостално коришћење савремених 

информационих технологија у учењу историје претраживању историјских информација и савремену комуникацију у 

историји. За развој комуникацијских способности, способности за сарадњу и тимски рад посебно су погодни ученички 

пројекти. Рад на самосталним или групним пројектима мотивише ученике да изналазе нове информације, износе и 

образлажу сопствене идеје у форми хипотеза, планирају, спроведу  истраживање, критички процењују резултате и 

преузимају одговорност. 

За остваривање дефинисаног циља учења историје  наставници у свакодневној наставној пракси треба да се ослањају на 

предметне исходе, који указују на то шта је ученик у стању да наведе, објасни, анализира, примени и обави захваљујући 

знањима и вештинама које је развио у току изучавања овог предмета. 

 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Праћење остварености циљева, стандарда и исхода постигнућа врши се према: овладаности појмовном структуром и 

терминологијом; разумевања, примене и вредновања научених научних метода, поступака и процедура и решавања 

проблема; рада са информацијама и подацима; интерпретирања, закључивања и доношења одлука; комуникације и 
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изражавања; свим усменим одговорима; раду на пројектима; изради различитих задатака на часовима, а у складу са 

стандардима и исходима учења, као и различитих компетенција. 

Вредновање развоја и напредовања ученика у достизању исхода и стандарда постигнућа, у току школске године обавља 

се формативним и сумативним оцењивањем. 

Формативно оцењивање је континуирано током часова и бележи се у есДневнику и педагошкој документацији 

наставника. На основу података прикупљених формативним оцењивањем могу се извести оцене које се уносе у књигу 

евиденције о образовно-васпитном раду, односно есДневник, као и у педагошку документацију наставника. 

Сумативно оцењивање је вредновање постигнућа на крају наставне теме или класификационог периода Ученик се 

оцењује на основу усмене провере постигнућа, и/или практичног рада,oцена је бројчана је и уноси се у књигу евиденције 

о образовно-васпитном раду, односно есДневник, као и у педагошку документацију наставника. 

Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке 

и побољша учење и резултат. Свака активност је прилика за процену напредовања и давања повратне информације 

(формативно проверавање), а ученике треба оспособљавати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода 

предмета. 

Наставник континуирано прати и вреднује, осим постигнућа ученика, и процес наставе и учења, као и себе и сопстевени 

рад. 

 

IV Међупредметне компетенције 

1. Компетенција за целоживотно учење 

2. Комуникација 

3. Рад са подацима и информацијама 

4. Дигитална компетенција 

5. Решавање проблема 

6. Сарадња 

7. Одговоран однос према здрављу 

8. Одговоран однос према околини 

9. Естетичка компетенција 

10. Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

11. Одговорно учешће у демократском друштву 

 

Кроз наставни садржај Историје реализују се и општи принципи образовања и васпитања. 



Школски програм 2022-2026. 
 

 

 

92 

 

 

Наставни предмет Историја омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси свим 

ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних облика 

учења (учење путем покушаја и погрешака, инструментално учење, учење по моделу, учење увиђањем...). Кроз облике 

рада, наставне методе, коришћење разновсних наставних средстава, различиих софтвера, похваљивањем ученика, 

давањем препорука за даље напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет 

образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних 

планова и програма, иновација у настави општеобразовних предмета ученицима ће бити омогућено континуирано 

напредовање у области општеобразовних предмета. Континуирано учешће ученика одвијаће се кроз редовну наставу, 

допунску или додатну наставу, ванаставне активности као и учешће у различитим активностиваа током жиовота са 

циљем сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван 

установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским 

старешином, стручним већем омогућава хоризонталну и вертикалну проходност, којом се осигурава могућност да 

ученици током образовања промене врсту образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и 

стицања вишег нивоа образовања (вертикална проходност); 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и: 

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и 

даровити) уз обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима 

образовања и васпитања; 

-могућности да ученици са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене 

материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим 

проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и 

индивидуализацију и наставом на даљину; 

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања 

одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се 

кроз континуирано међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и 

вредновање напредовање ученика. 

Кроз наставу Историје реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

- Развијају се кључне компетенције за целоживотно учење (комуникација на матерњем језику, учење учења, дигиталне 

компетенције,..) међупредметне компетенције и стручне компетенције у складу са захтевима занимања, потребама 

тржишта рада. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем 



Школски програм 2022-2026. 
 

 

 

93 

 

 

учи, да прати и контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик 

ће умети да пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство. 

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, 

стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности 

самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу 

инцијативе, пројекете, да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују; 

Кроз наставу Историје оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања 

и васпитања оствариће се кроз усмено изаражавање, писмене задатке, домаће задатке, пројектну наставу, практичну 

наставу, вежбе где ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз 

дијалог са наставником или другим ученицима, или кроз писану форму, изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице 

и ставове. Зависно од наставне јединице или типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да прикупља, анализира, 

организује и критички процењује информације; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим уленицима 

буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других;Ученику 

помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и другу, доступну литературу, како да разликује и повезује целине. 

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан 

начин дошао до решења проблема који ми се свакодневно јављају. 

Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта 

не. Да зна како да се понаша у дигиталној комуникацији са другима. 

Кроз наставу Историја реализоваће се и стандарди образовања и васпитања. 

Стандарди квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно 

самовредновање и вредновање рада наставника. 

Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору 

уџбеника; 

 

Стандард 1. Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења 

Показатељи 

1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и 

доприноси остваривању дефинисаних исхода образовања и васпитања. 

2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и 

развијању компетенција ученика. 

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, 
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закључцима, тумачењима, актуелним подацима и савременим достигнућима. 

4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака. 

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан 

циљевима образовања и васпитања. 

7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета. 

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, 

функционално прате ток излагања у уџбенику и имају за циљ да допуне или 

појасне садржаје који одговарају програму предмета. 

Стандард 2. Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење 

Показатељи 

1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом 

предзнању. 

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и 

стицању функционалних знања. 

3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите 

облике рада. 

4. Уџбеник подржава различите стилове учења. 

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог 

напретка у учењу. 

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација. 

7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 

8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, 

његовом применом и даљим учењем. 

9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и 

мотивише за самостално учење. 

Стандард 3. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима 

Показатељи 

1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру. 

2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе 

предмета. 

3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и 

релевантни. 
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4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно 

формулисани, различити по сложености и функцији и подстичу примену 

наученог. 

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у 

коме ученици живе и не доводе у опасност ученика, нити угрожавају 

животну средину. 

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени. 

Стандард 4. Језик уџбеника је одговарајући и функционалан 

Показатељи 

1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан. 

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика. 

3. Текст је језички и стилски уједначен. 

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту 

где се користе. 

5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 

Стандард 5. Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен 

Показатељи 

1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, 

врсту школе или образовни профил је уџбеник намењен. 

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и 

доследно. 

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и 

омогућава прегледност на свим уређајима на којима је предвиђено 

коришћење уџбеника. 

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално 

учење у складу са узрастом и предзнањем ученика. 

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран 

приступ садржајима. 

6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика. 

 

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  
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- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

 

 

 

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за 

даље учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са 

тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би 

допринео ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и 

компетенциjе коjе се односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, 

спречавање дискриминациjе и друго. 

 
 

Хемија 
Разред : I 

Подручје рада: електротехника 

Смер : електротехничар рачунара 

 

Циљ учења хемије је да ученик развије хемијска и техничко-технолошка знања, способности апстрактног и критичког 

мишљења, способности за сарадњу и тимски рад, као припрему за даље универзитетско образовање и оспособљавање за 

примену хемијских знања у свакодневном животу, одговоран однос према себи, другима и животној средини и став о 

неопходности целоживотног образовања. 

 

Област/Тема Број часова Садржај Исходи 
Стандарди 

( ко има ) 



Школски програм 2022-2026. 
 

 

 

97 

 

 

Структура супстанце 14 часова 

 

Грађа атома, атомски и 

масени број, хемијски 

симболи и формуле, 

структура електронског 

омотача, Ar и Mr, 

количина супстанце, мол 

и моларна маса, јонска 

веза, ковалентна веза и 

кристалне решетке 

- користи хемијски 

научни језик за 

описивање структуре, 

својстава и промена 

супстанци; - 

класификује супстанце 

на основу честичне 

структуре супстанци; 

 

2.ХЕ.1.1.2. 

Дисперзни системи 8  часова Дисперзни системи-појам 

и врсте, растворљивост, 

масени процентни 

садржај раствора, 

количинска концентација 

раствора 

- објашњава својства 

дисперзних система и 

њихову примену у 

свакодневном животу; - 

рачуна количинску 

концентрацију, масену 

концентрацију и 

молалност раствора; - 

рачуна снижење 

температуре мржњења 

и повишење 

температуре кључања у 

воденим растворима 

електролита и 

неелектролита; - 

припреми растворе за 

потребе у лабораторији 

и свакодневном 

животу. - безбедно по 

2.ХЕ.1.1.3. 2.ХЕ.1.1.4. 

2.ХЕ.2.1.3. 2.ХЕ.3.1.3. 
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себе и друге рукује 

лабораторијским 

прибором, посуђем и 

супстанцама; 

Хемијске реакције 18 часова Хемијске реакције, услов 

за хемијске реакције, 

хемијске једначине, 

анализа и синтеза, 

стехиометријска 

израчунавања, топлотни 

ефекти хемијских 

реакција, брзина хемијске 

реакције, фактори који 

утичу на брзину, 

хемијска равнотежа, 

електролитичка 

дисоцијација, киселине, 

базе, соли, рН вредност, 

оксидоредукциони 

процеси, електолиза и 

корозија 

- анализира односе 

количине супстанце, 

броја честица и масе 

супстанце; - образлаже 

значај квантитативних 

односа у хемијским 

системима; - изводи 

стехиометријска 

израчунавања; - 

процењује топлотне 

промене у физичким и 

хемијским процесима 

на основу 

експерименталних 

података; - разматра 

факторе који утичу на 

брзину хемијске 

реакције и процењује 

њихов утицај на 

хемијске процесе у 

индустрији и 

свакодневном животу; - 

објашњава значај 

хемијске равнотеже у 

хемијским и 

технолошким 

системима; 

2.ХЕ.1.1.6. 2.ХЕ.1.1.7. 

2.ХЕ.1.1.8. 2.ХЕ.2.1.5. 

2.ХЕ.2.1.6. 2.ХЕ.2.1.7. 

2.ХЕ.2.1.8. 2.ХЕ.3.1.8. 

2.ХЕ.3.1.9. 

2.ХЕ.3.1.10. 
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Хемија елемената и 

једињења 
30 часова 

 

Стабилност племенитих 

гасова и периодична 

промена својстава 

елемената у ПСЕ, 

својства елемената 17, 16, 

15, 14, 13, 1. и 2. групе, 

њихова једињења и 

примена, општа својства 

прелазних метала и 

примена, својства атома 

угљеника, класификација 

органских једињења, 

типови органских 

реакција, угљоводоници, 

алкохоли, аледехиди, 

кетони, карбоксилне 

киселине, органска 

азотна једињења, амино 

киселине, протеини, 

угљени-хидрати, масти и 

уља, витамини 

- познаје својства и 

примену елемената 

периодног система и 

њихових једињења - 

анализира зависност 

између места у 

периодном систему 

елемената и њихових 

хемијских својстава - 

Познаје својства 

угљеника и основна 

физичка и хемијска 

својства угљеникових 

органских једињења -

објашњава значај 

хемијских једињења у 

биохемијским 

реакцијама -познаје 

основне загађиваче 

атмосфере, воде и тла 

као и начине заштите 

од загађивања 

2.ХЕ.1.1.5. 2.ХЕ.2.1.4. 

2.ХЕ.3.1.7. 

Хемијски аспекти 

загађивања животне 

средине 

4 часа Загађивање атмосфере, 

воде, ваздуха и тла, 

извори загађивања 

животне средине и 

пречишћавање, заштита и 

одлагање секунданих 

сировина 

- рукује супстанцама у 

складу са ознакама 

опасности, обавештења 

и упозорења на 

амбалажи - придржава 

се правила о начину 

чувања супстанци и 

одлагању отпада - 

објашњава настајање, 

2.XE.1.5.2. 2.XE.2.5.1. 
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последице и поступке 

за спречавање појаве 

киселих киша и ефекта 

стаклене баште - 

објашњава значај 

озонског омотача, 

узрок настанка 

озонских рупа и 

последице - објашњава 

значај употребе 

постројења за 

пречишћавање воде и 

ваздуха, индустријских 

филтера, 

аутомобилских 

катализатора и сличних 

уређаја у свакодневном 

животу и индустрији - 

објашњава методе 

пречишћавања воде - 

може да процени 

ризике и користи по 

људско здравље неких 

најчешће коришћених 

хемијских супстанци - 

анализира ефекте неких 

технологија и људских 

активности на квалитет 

ваздуха и утицај 

високих концентрација 

отровних и 
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канцерогених 

супстанци на екосистем 

- познаје допринос 

хемије за очување и 

унапређење квалитета 

животне средине 

укупно 74 часа    

 

 

 

 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 
 

I Планирање наставе 
Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира 

како да ученици остваре исходе и да изабере одговарајуће методе,  активности и технике за рад са ученицима. 

Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине које су ученику потребне за даље 

учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на 

основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи разликују, да се неки могу лакше и 

брже остварити, док је за одређене потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима.  Исходе треба 

посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. На ставу у том смислу треба усмерити на развијање 

компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  
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II Оставаривање наставе и учења  

 

Настава се реализује кроз теорију и демонстрационе огледе. Програм за први разред организован је кроз пет модула. 

Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад-

кооперативно учење, практичан рад, визуелне методе, вербалне методе, демонстративне методе). У настави се могу 

користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, панои..) 

На часовима вежби потребно је урадити следеће: 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе, односно учења, планом рада и начином оцењивања. 

 

Облици наставе 

 

Место реализације наставе: 

 

Теоријска настава се реализује у 

-одговарајућем кабинету 

 

-специјализованој учионици 

-учионици 

Препоруке за реализациу насгаве: 

-неопходна предзнања поновити уз максимално ангажовање ученика 

-ново градиво обрадити увођењем што више примера из реалног живота и подстицати ученике на размишљање и 

самостално закључивање 

-у настави се изводе сви предвиђени демонстрациони огледи, како би ученици разумели значај хемијског експеримента 

као примарног извора знања и основног метода сазнавања у хемији 

-наставник бира примере и демонстрационе огледе у складу са потребама струке 

-прилагодити разматрање квантитативног аспекта хемијских реакција потребама образовног профила 

-упућивати ученике на претраживање различитих извора, применом савремених технологија за прикупљање хемијских 

података 

-указивати на корисносг и штетност хемијских нроизвода по здравље људи 

-указивати на повезаност хемије са техничко-технолошким, социо-економским и друштвеним наукама 
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III Праћење и вредновање наставе и учења  
Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, учесталост 

јављања, квалитет одговора, уважавање гледишта других ученика, однос према раду, способност примене теоријских 

знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- тестове знања; 

- тестове практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

IV Међупредметне компетенције 
- Компетенција за целоживотно учење; 

- Комуникације; 

- Рад с подацима и информацијама; 

- Дигитална компетенција; 

- Решавање проблема; 

- Сарадња; 

- Одговоран однос према здрављу; 

- Одговоран однос према околини; 

- Естетичка компетенција; 

- Предузимљивост; 

- Оријентација ка предузентиштву.  

 

 

Кроз наставни садржај  Хемије реализују се и општи принципи образовања и васпитања. 

 

Наставни предмет Хемија омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси свим 

ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних облика 
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учења (учење путем покушаја и погрешака, инструментално учење, учење по моделу, учење увиђањем...). Кроз облике 

рада, наставне методе, коришћење разновсних наставних средстава, различиих софтвера, похваљивањем ученика, 

давањем препорука за даље напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет 

образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних 

планова и програма, иновација у електротехници ученицима ће бити омогућено континуирано напредовање у области 

електротехнике. Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну наставу, практичну наставу, допунску или 

додатну наставу, секције, ванаставне активности  као и учешће у различитим активностиваа током жиовота са циљем 

сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван установе, 

омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским старешином, 

стручним већем омогућава хоризонталну и вертикалну проходност, којом се осигурава могућност да ученици током 

образовања промене врсту образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и стицања вишег нивоа 

образовања (вертикална проходност);  

 

 

 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и 

даровити) уз обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима 

образовања и васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене 

материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим 

проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и 

индивидуализацију и наставом на даљину;  

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања 

одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се 

кроз континуирано међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и 

вредновање напредовање ученика.  

 

Кроз наставу Хемије   реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 
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Кроз активности на практичној настави као и вежбама води се рачуна о ергонометрији, развијању и практиковању 

здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне 

компетенције за целоживотно учење (комуникација на матерњем језику, учење учења, дигиталне компетенције,..) 

међупредметне компетенције и стручне компетенције у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик 

ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, да прати и 

контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће умети да 

пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, 

стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности 

самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу 

инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

 

Кроз наставу Хемије   оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања 

и васпитања оствариће се кроз усмено изаражавање, писмене задатке, домаће задатке, пројектну наставу, практичну 

наставу, вежбе где ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз 

дијалог са наставником или другим ученицима, или кроз писану форму, изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице 

и ставове. Зависно од наставне јединице или типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да прикупља, анализира, 

организује и критички процењује информације; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим уленицима 

буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других;Ученику 

помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и другу, доступну литературу, како да разликује и повезује целине.  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан 

начин дошао до решења проблема који ми се свакодневно јављају.  

Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта 

не. Да зна како да се понаша у дигиталној комуникацији са другима.  

 

 

Кроз наставу Хемије   реализоваће се и стандарди образовања и васпитања. 

Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно 

самовредновање и вредновање рада наставника. 
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Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору 

уџбеника;  

 

 

 

 

 

 

 

Стандард 1. Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења 

Показатељи 

1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и 

доприноси остваривању дефинисаних исхода образовања и васпитања. 

2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и 

развијању компетенција ученика. 

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, 

закључцима, тумачењима, актуелним подацима и савременим 

достигнућима. 

4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака. 

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите 

функције. 

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан 

циљевима образовања и васпитања. 

7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета. 

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, 
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функционално прате ток излагања у уџбенику и имају за циљ да допуне или 

појасне садржаје који одговарају програму предмета. 

Стандард 2. Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење 

Показатељи 

1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом 

предзнању. 

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и 

стицању функционалних знања. 

3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите 

облике рада. 

4. Уџбеник подржава различите стилове учења. 

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог 

напретка у учењу. 

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација. 

7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 

8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, 

његовом применом и даљим учењем. 

9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и 

мотивише за самостално учење. 

Стандард 3. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима 

Показатељи 

1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру. 

2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе 
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предмета. 

3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и 

релевантни. 

4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно 

формулисани, различити по сложености и функцији и подстичу примену 

наученог. 

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у 

коме ученици живе и не доводе у опасност ученика, нити угрожавају 

животну средину. 

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени. 

Стандард 4. Језик уџбеника је одговарајући и функционалан 

Показатељи 

1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан. 

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика. 

3. Текст је језички и стилски уједначен. 

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на 

месту где се користе. 

5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 

Стандард 5. Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен 

Показатељи 

1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, 

врсту школе или образовни профил је уџбеник намењен. 

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и 
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доследно. 

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и 

омогућава прегледност на свим уређајима на којима је предвиђено 

коришћење уџбеника. 

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално 

учење у складу са узрастом и предзнањем ученика. 

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран 

приступ садржајима. 

6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика. 

 

 

 

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

 

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље 

учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са 

тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео 

ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се 

односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање 

дискриминациjе и друго. 
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Стандарди квалификација ће се реализовати кроз успешно завршен процес средњег стручног образовања. Програм 

средњег стручног образовања за стицање квалификација траје четири године. Квалификација се заснива на опису рада, 

циљевима и исходима средњег стручног образовања. 

 

 

 

Електротехничар рачунара  

ЛИКОВНА КУЛТУРА 
Годишњи фонд часова:37 

Разред Први 

Недељни фонд часова 1  

Годишњи фонд часова  37 часова 

 

 

 

Циљ учења предмета 

 - Стицање функционалних знања из светског и националног уметничког наслеђа, теорије ликовне уметности и технологије 

ликовних материјала; 

-  Оспособљавање за самостално ликовно изражавање и стварање традиционалним и савременим визуелним медијима, 

материјалима и техникама, за самостално проналажење и систематизовање информација из различитих извора, за примену 

стечених знања и умења у настави других предмета, свакодневном животу и будућем раду; 

- Развијање визуелног опажања и памћења, естетских критеријума, стваралачког и критичког мишљења; 

- Мотивисање ученика да доприноси естетском и културном начину живљења у свом природном и друштвеном окружењу. 

-Формирање свести о значају и повезаности уметности са природом, друштвом и науком; 

- Разумевање значења ликовног дела; 

- Оспособљавање за изражавање ставова, доживљаја и емоција креативним коришћењем визуелних средстава; 

- Стицање функционалних знања из уметничког наслеђа; 

- Формирање свести о значају очувања национапног уметничког наслеђа; 
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- Формирање естетских критеријума; 

- Стицање знања о врстама, својствима и могућностима коришћсња различитих ликовних техника и материјала; 

- Оспособљавање за коришћење различитих ликовних материјала и техника и правилно и безбедно руковање прибором; 

- Развијање креативности 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Ученик свесно опажа и тумачи разноврсне визуелне и аудиовизуелне информације са којима се среће. Повезује нова 

сазнања са претходно стеченим знањем и искуством у смислене целине и истражује њихову примену у различитим 

ситуацијама. Користи разноврсне подстицаје за развијање креативних идеја. Бира најефикаснији начин да изрази своја 

запажања, идеје, имагинацију, искуство, естетске доживљаје, осећања и позитивне ставове.  Препознаје своје потребе и 

способности,  развија самопоуздање и самопоштовање и мотивисан је да се континуирано усавршава. Комуницира 

испољавајући разумевање и уважавање других и одговорно сарађује са другима. Разуме значај и улогу визуелне уметности 

у друштву, вредност сопствене културе и културе других народа и има одговоран однос према очувању културне баштине. 

Основни ниво  

На основном нивоу ученик има следеће компетенције: уважава различитости у опажању и доживљавању визуелних и 

аудиовизуелних информација. Разуме свакодневне визуелне и аудиовизуелне поруке. Самостално се изражава у одабраном 

медију и доприноси у заједничком раду. Разуме значај наслеђа културе свог и других народа. 

Средњи ниво  

На средњем нивоу ученик има следеће компетенције: уме јасно да пренесе другима свој доживљај визуелних и 

аудиовизуелних информација. Разуме садржаје уметничких дела и производа. Изражава се различитим медијима, 

самостално и у сарадњи са другима. Користи одабране садржаје као подстицај за стваралачки рад. 

Укључује се у културни живот заједнице. 

Напредни ниво  

На напредном нивоу ученик има следеће компетенције: разуме значај и утицај визуелних садржаја у односу на контекст. 

Мотивисан је да континуирано развија естетичке критеријуме. Уме да преведе идеје и информације из једне форме у другу. 

Примењује одабране методе и поступке за развијање креативних идеја и стварање оригиналних радова. Доприноси очувању 

и неговању културног живота заједнице. 
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СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Основни ниво 

На основном нивоу ученик има следеће компетенције: испољава одговоран однос према себи и другима када преузима, 

модификује, објављује и коментарише визуелне и аудиовизуелне садржаје на интернету, друштвеним мрежама и у осталим 

видовима комуникације. Опажа и тумачи садржаје билборда, рекламних паноа, промотивних спотова, огласа на телевизији 

и интернету и друге визуелне и аудиовизуелне поруке са којима се свакодневно среће. Бира медиј и одговарајућу 

технику/апликацију којом најефикасније може да изрази своја запажања, идеје, имагинацију, искуство, естетске доживљаје, 

осећања и позитивне ставове, у самосталном и заједничком раду. Разматра значај наслеђа културе за национални 

идентитет, смањење сиромаштва, туризам и развој локалне и шире заједнице. 

 

Средњи ниво 

На средњем нивоу ученик има следеће компетенције: уме јасно да изрази своја опажања, тумачења и доживљај визуелних и 

аудиовизуелних информација, у усменој, писаној, визуелној или аудиовизуелној форми.  Процењује свој доживљај 

уметничких дела поредећи исте теме, мотиве и поруке изражене различитим средствима и техникама визуелних уметности 

и различите теме, мотиве и поруке изражене истим средствима/материјалом. Уме да изрази запажања, идеје, имагинацију, 

искуство, естетске доживљаје, осећања и позитивне ставове различитим медијима, средствима и техникама визуелних 

уметности, самостално и у сарадњи са другима. Мотивисан је да истражује примену изражајних својства материјала, 

техника и принципа компоновања (дизајна). Самостално истражује различите изворе информација или наслеђе културе и 

користи одабрани појам, текст, визуелне, аудитивне и аудиовизуелне информације као подстицај за стварање оригиналног 

рада. Стекао је навику да прати и посећује догађаје културе у заједници.  

 

Напредни ниво 

На напредном нивоу ученик има следеће компетенције: тумачи значај и утицај визуелних садржаја на посматрача и 

друштво у односу на место, време, друштвене прилике, технолошки развој и културолошки оквир. Истражује форме 
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уметничких дела кроз историју, њихове међусобне утицаје и утицај на савремену уметност и друштво. Пореди критеријуме 

за процену естетичких квалитета уметничких и неуметничких дела. Преводи визуелне садржаје у текстуалне и вербалне и 

текстуалне, вербалне, аудитивне и мисаоне садржаје у визуелне. Истрајан је у развијању техничких вештина у одабраном 

медију/дисциплини. Познаје начине помоћу којих уметници развијају креативне идеје, превазилазе стваралачку блокаду и 

проналазе подстицај за рад. Примењује научено у различитим ситуацијама које захтевају креативна решења. Активно 

доприноси очувању и неговању уметности и културе, као конзумент, промотер и/или учесник у уметничким дешавањима и 

пројектима. 

 

 

 

Област/ 

Тема 

Број 

часова 
Садржај Исходи 

Теорија 

обликова

ња 

10 •Појам уметности; 

•Уметност и природа. Уметност и 

друштво. Повезаност ликовног 

стваралаштва са осталим 

уметностима, наукама и 

процесима рада; 

•Врсте ликовних уметности: 

•Мотиви уметности; 

•Откривање смисла и значења 

ликовног дела; 

•Визуелне комуникације; 

•Линија; 

•Величина и облик; 

•Простор: 

•Светлост; 

•Површина и текстура; 

•Боја; 

•Композиција (Компоновање 

•објасни повезаност уметности и 

друштва, умегности и природе и 

уметности и науке; 

•разликује врсте ликовних 

уметности; 

•препозна мотиве у уметничким 

делима; 

•дешифрује визуелни знак; 

•разликује ликовне елементе; 

•користи ликовне елементе у 

самосталном ликовном 

изражавању и стварању; 

•изражава своје ставове. 

доживљаје и емоције креативно 

користећи ликовни језик; 
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различитих ликовних елемената и 

принципи компоновања); 

Уметничк

о наслеђе 

13 •Уметност праисторије; 

•Уметност старих цивилизација; 

•Сусрет истока и запада; 

•Уметност Грчке и Рима; 

•Ранохришћанска уметност; 

•Романичка и готичка уметност; 

•Уметност Византије;  

•Ренесанса и барок 

•Неокласицизам, роман гизам и 

реализам; 

•Импресионизам; 

•Модерна и савремена уметност; 

•Ученички пројекат: израда 

презентације (Могуће теме: 

уметнички правац, монографија 

уметника. поређење два или више 

уметника, археолошки локалитет 

у Србији, утицај византијске 

уметности на српску 

средњовековну уметност...); 

•разликује елементарне појмове и 

термине у ликовној уметности; 

•изражава став о одабраним 

ликовним делима; 

•предлаже начине упознавања и 

комуницирања са делима ликовне 

уметности (посета изложбама. 

сусреги са уметницима...); 

• изради презентацију одабране 

теме; 

Практича

н рад 

14 • Средства за ликовно 

обликовање; 

• Цртање; 

• Сликање; 

• Графика; 

• Вајање и обликовање 

различитих материјала; 

• Савремени медији у ликовној 

уметности. 

• разликује врсте, својства и 

могућности коришћења 

различитих ликовних техника и 

материјала; 

• користи различите ликовне 

материјале и технике у раду; 

• обликује различите 

дводимензионалне и 

тродимензионалне ликовнс 
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форме; 

• демонстрира правилну и 

безбедну 

употребу прибора и алата; 

• осмисли оригинални ликовни 

рад. 

Кључни појмови садржаја: композиција, дизајн, простор, култура и наслеђе 

 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА  

На почетку теме ученике треба упознати са циљевима, 

садржајима, активностима и исходима наставе / 

учења, као и са претходном ситуацијом, планом рада и 

начинима вредновања остварених резултата. 

Облици наставе 

Тема се реализује кроз следеће облике наставе: 

•индивидуални; 

•фронтални; 

•рад у паровима; 

•групни. 

Место реализације наставе 

•Кабинет за наставу ликовне културе или ликовни атеље. 

 

Препоруке за реалнзацију наставе 

•Користити у настави сва доступна аудио-визуелна средства, према могућностима приказати презентацију или 

документарни филм; 

•Омогућити ученицима да неспутано износе идеје уз уважавање њихових предлога и да самостално формирају и образлажу 

ставове; 
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•Омогућити развој способности  према индивидуалним могућностима; 

•Мотивисати ученике да самосталпо долазе до решења проблема кроз ликовно изражавање и стварање; 

 •Подстицати ученике на процену свог ликовног рада и радова других; 

•Кроз задатке који се односе на уметничко наслеђе ученике уводити у тимски рад и коришћење различитих извора 

информација; 

•Садржаје уметничког наслеђа обрадити сажето, на карактеристичним примерима са нагласком на национално културно и 

уметничко наслеђе; 

•Организовати изложбе и презентације радова ученика кроз јавни наступ у школи или институцијама културе 

•У складу са могућностима школе, организовати посете музејима, галеријама или историјским локалитетима, посете 

локапним атељеима уметника или уметничким колонијама, сарадњу са уметницима и институцијама културе. 

 

Оцењивање 

Оцењивање вршити кроз: 

•Праћење остварености исхода; 

•Активност на часу. 

Оквирни број часова по теми 

•Теорија обликовања - 10 часова; 

•Уметничко наслеђе - 13 часова; 

•Практичан рад - 14 часова. 

 

Програмска концепција се заснива на интеракцији три елемента (креативност, медијуми, садржаји), која води ка достизању 

исхода и развијању компетенција.  

У првој колони табеле дати су исходи за крај разреда који се достижу учењем током целе школске године. На основу једног 

исхода могуће је осмислити више разноврсних задатака/активности. Исходи су достижни за сваког ученика. 

У другој колони су називи тематских целина. Називи су осмишљени као општи појмови како би се наставницима олакшало 

планирање наставе. 
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У трећој колони су наведени садржаји. У загради се налазе предлози тема који служе као подстицај наставнику (или тиму 

наставника) да осмисли своје теме. 

Редослед целина, појмова, предложених тема, као и распоред појмова по целинама није фиксан. Наставник има слободу да 

одабере неизоставне садржаје, да осмисли теме, да одабере наставне технике, методе и поступке који ће на најефикаснији 

начин омогућити сваком ученику да достигне исходе. Померање фокуса са садржаја може се уочити и у формулацијама 

предложених тема које су довољно широке да се могу повезати са скоро сваким кључним појмом у свакој целини.  

 

I.  ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Настава се планира оквирно, јер је неопходно да се прилагођава интересовањима ученика, могућностима одељења, 

неочекиваним приликама и ситуацијама...  

Приликом планирања наставе и учења наставник полази од сврхе гимназије. Како гимназија не припрема ученике да буду 

уметници, наставник не треба да се фокусира на квалитет ликовног рада, већ на развијање креативних и иновативних идеја. 

Зато јеважно да се осмисле активности које омогућавају ученицима да развијају свест о процесу долажења до креативних 

идеја. Наставник као пример може да понуди причу о томе како су стварали познати уметници, шта их је мотивисало да 

дођу до неке идеје, али осим приче, потребно је и применити неку од техника за развијање креативних идеја. Такође, фокус 

није на оспособљавању ученика да изврше формалну анализу уметничког дела или да пишу ликовне критике. Много је 

важније знање о самом процесу анализе, због чега се то ради, где се може применити... Када је реч о принципима 

компоновања, фокус је на развијању опажања и примени принципа у свакодневном животу, затим, у изради презентација, у 

ликовном изражавању... 

Учење о уметности није фокусирано на меморисање података, већ на подстицање ученика да размишљају, доживљавају 

уметничка дела, да разумеју појаве и промене у уметности, да аргументовано образлажу своје ставове и утиске, да повезују 

оно што уче са савременим животом... У складу са тим, појмови и теме само су подстицај за размишљање, истраживање и 

развијање знања, вештина и ставова током целог школовања. На пример, од ученика првог разреда не треба очекивати 

одговор на питање шта је уметност, већ их треба усмерити да сваке године трагају за одговором, у складу са богаћењем 

сопственог искуства и сазнања. Приликом смишљања тема и активности потребно је размислити о томе која знања су 

заиста неопходна ученицима гимназије и зашто. Поједина знања су важна за живот у савременом свету. На пример, знање о 

потенцијалу археолошких локалитета и налаза, споменика културе, музеја и културних манифестација за развој туризма и 
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смањење сиромаштва. Нека чињенична знања су неопходна да би ученик могао да се укључи у активности које подстичу 

размишљање и формирање ставова. На пример, ученик не може да разматра факторе који су утицали на положај уметника, 

улогу уметности и промене у уметности уколико не зна кључне чињенице о друштвеним приликама и карактеристикама 

уметности дате епохе. Поједина знања су сувишна. На пример, знање о професионалним ликовним техникама које ученици 

не могу да примене ни у школи ни код куће, датум рођења уметника, количина материјала која је утрошена за израду неког 

споменика...  

Истовремено са планирањем тема наставник планира начин реализације, односно задатке и активности за ученике и бира 

најефикасније методе које су фокусиране на подршку целовитом развоју ученика (а не на обраду садржаја теме). На 

пример, за ученике је далеко корисније да сами истражују податке о египатским пирамидама и да размењују сазнања на 

часу, него да наставник предаје о пирамидама. Уметничка дела подстичу развијање идеја уколико се примене одговарајући 

поступци. На пример, ако се од ученика тражи да један сегмент уметничке слике искористе као подстицај за обликовање 

скулптуре, једну скулптуру као подстицај за дизајнирање ципела, музичко дело као подстицај за цртање графита и сл. 

Утицај античке архитектуре и уметности може се уочити у градовима, па наставник може да испланира обилазак неког 

града и потрагу за траговима прошлости које ће ученици фотографисати... могућности су бројне.  

Треба имати у виду време и окружење у коме ученици живе и повезати теме са оним што је ученицима блиско и што их 

заиста интересује. На пример, уколико ученике интересује мода, наставник може у једној презентацији да прикаже промене 

у моди током историје или да покрене разговор и истраживање о дизајну, ауторским правима, комерцијализацији 

уметничких дела и сл.; уколико ученике занима како да зараде новац, наставник може да покрене истраживање о томе ко је 

финансирао уметност кроз историју, због чега је наслеђе културе и уметности важно за смањење сиромаштва, како слика, 

звук и текст могу да утичу на свест потрошача и сл. Прилагођавање наставе ученицима подразумева одређени степен 

импровизације, а програм додатно подржава креативност наставника. 

Исходи који су наведени у табели нисуједини исходи које ученици достижу у току године. Ученици ће достићи још неке 

вредне исходе, које није могуће пројектовати као обавезне за све, јер зависе од индивидуалних способности ученика, 

одабраних тема и метода рада.  

 

II.  ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  
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Праћење и вредновање се врши у складу са препорукама за праћење и вредновање датим у Општем упутству за 

остваривање програма наставе и учења обавезних предмета.  

Елементи за праћење напредовања ученика су:  

1) напредовање у комуникацији (у визуелном, вербалном и писаном изражавању);  

2) напредовање у раду са подацима (визуелним, текстуалним и аудиовизуелним);  

3) напредовање у развијању и примени идеја;  

4) напредовање у развијању позитивних ставова.  

У настави ликовне културе углавном није могуће мерити и објективно проценити напредак и постигнућа, нарочито када се 

процењује напредовање у развијању стваралачког мишљења и естетички квалитети ликовног рада. Међутим, могуће је 

поставити неке захтеве. На пример, када ученици раде презентације, постављају се прво неки основни захтеви (5-7 

слајдова, прикажите само кључне текстуалне и визуелне информације), затим, у старијим разредима се тражи више 

(безсерифна слова, контраст који не замара очи...). Исто важи и за организацију ликовне композиције, за рад у тиму, за 

комуникацију на друштвеним мрежама (коју наставник не може увек да прати, али може са ученицима да анализира 

позитивне и негативне примере), за цртање у апликативном програму... Ове захтеве није могуће предвидети програмом, јер 

се постављају у складу са природом задатка који осмишљава наставник. СОЛО таксономија може да буде од помоћи 

наставнику када одређује захтеве по разредима. Никако није добро тражити од ученика готов продукт, а да претходно нису 

постепено увођени у процес. 

 

Исходи Међупредметне компетенције 

• изради презентацију одабране теме; Естетичка компетенција, Решавање 

проблема, Дигитална компетенција, 

Компетенција за целоживотно учење. 

•објасни повезаност уметности и 

друштва, умегности и природе и 

уметности и науке; 

Естетичка компетенција, Решавање 

проблема, Рад са подацима и 

информацијама, Комуникација, 

Компетенција за целоживотно учење 

• користи различите ликовне 

материјале и технике у раду; 

Естетичка компетенција, Решавање 

проблема, Предузимљивост и 
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• осмисли оригинални ликовни рад. оријентација ка предузетништву 

• обликује различите 

дводимензионалне и 

тродимензионалне ликовнс форме; 

Естетичка компетенција, Решавање 

проблема, Рад са подацима и 

информацијама, Комуникација 

• демонстрира правилну и безбедну 

употребу прибора и алата; 

 

Решавање проблема, Одговоран однос 

према здрављу, Одговоран однос према 

околини, Одговорно учешће у 

демократском друштву 

• разликује врсте, својства и 

могућности коришћења 

различитих ликовних техника и 

материјала; 

Рад са подацима и информацијама, 

Комуникација, Предузимљивост и 

оријентација ка предузетништву, 

Компетенција за целоживотно учење 

•предлаже начине упознавања и 

комуницирања са делима ликовне 

уметности (посета изложбама. сусреги са 

уметницима...); 

Естетичка компетенција, Комуникација, 

Рад са подацима и информацијама, 

Компетенција за целоживотно учење, 

Одговорно учешће демократском 

друштву 

•разликује елементарне појмове и 

термине у ликовној уметности; 

•изражава став о одабраним ликовним 

делима; 

 

Естетичка компетенција, Рад са 

подацима и информацијама, 

Комуникација, Компетенција за 

целоживотно учење, Одговорно учешће 

демократском друштву 

•разликује врсте ликовних уметности; 

•разликује ликовне елементе; 

•користи ликовне елементе у 

самосталном ликовном 

изражавању и стварању; 

Естетичка компетенција, Рад са 

подацима и информацијама, 

Комуникација, Компетенција за 

целоживотно учење 

•препозна мотиве у уметничким делима; 

•дешифрује визуелни знак; 

 

Естетичка компетенција, Рад са 

подацима и информацијама, 

Комуникација, Одговорно учешће у 

демократском друштву, Компетенција 
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за целоживотно учење 

•изражава своје ставове. доживљаје и 

емоције креативно користећи ликовни 

језик; 

Естетичка компетенција, Рад са 

подацима и информацијама, 

Комуникација, Одговорно учешће у 

демократском друштву, Компетенција 

за целоживотно учење 

 

 

 

Начин остваривања принципа, циљева и исхода образовања и стандарда образовних постигнућа 

Општи принципи образовања и васпитања 

 

Индивидуализацијом наставе програм се у великој мери прилагођава ученику, без обзира на предиспозиције и таленат.  

Настава се организује кроз обраду наставних садржаја и практичних ликовних вежби, као и упућивања ученика на 

самостално истраживање, рад у пару или у групи. Оцењивање  се врши у складу са оствареностима исхода, ангажовањем и 

активношћу ученика и праћењем напредовања ученика. 

Кроз упознавање са ликовном уметности негује се отвореност, сарадња, толеранција, свест о културној и цивилизацијској 

повезаности у свету, посвећеност основним моралним вредностима, вредностима правде, истине, солидарности, слободе, 

поштења и одговорности. 

Предмет ликовне културе усмерен је на развој Естетске компетенције, али и ствара услове и  за развој других компетенција; 

Обезбеђује демократичност кроз поштовање потребе ученика да у складу са својим сензибилитетом изрази и своје 

интелектуалне, естетске и емотивне вредности и ставове и уважи вредности осталих учесника али и  да прихвати обавезе и 

одговорности;  

Идентификацији, праћењу и подстицању  талентованих и даровитих ученика уз обезбеђивање услова кроз часове допунског 

и додатног рада, ваннаставних активности као и кроз индивидуализацију на часовима редовне наставе, и прилагођавањем 

задатака имају приступ одговарајућим нивоима образовања и васпитања и установама. 
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Настава ликовне културе методички је усмерена на сарадњу са ученицима, ради успешног остваривања постављених 

циљева образовања и васпитања, као и остваривања одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапређивања 

квалитета образовања и васпитања.  

 

Циљеви образовања и васпитања 

Кроз наставу ликовне културе, негује се развој креативног и оригиналног мишљења појединца, развија се сензибилитет и 

осећајност, осећај за лепо, развија се перцепција и имагинација, као и критичко мишљење, вредновање и доношење 

вредносних процена, негује се мануелна способност занатског и техничког рада кроз вежбе. Што је подршка у целовитом 

развоју ученика. 

Обрадом садржаја из области ликовне културе подстиче се интелектуални, емоционални, социјални, морални развој сваког 

ученика у складу са његовим  узрастом, развојним потребама и интересовањима;  

Упознавањем ученика са вредностима унетим у уметност различитих периода и стилова и кроз вежбе ликовног изражавања 

ученик развија свест о себи, стваралачким способностима, критичко мишљење, мотивацију за учење, способности за 

тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења; 

Упознавањем са различитим професијама, занимањима и занатима везаним за област културе и ликовних уметности ученик 

се оспособљава за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоја и будућег живота; 

Упознавањем и анализом  вредности и идеја које се уче кроз садржаје предмета ликовне културе ученик развија позитивне 

људске вредности 

Кроз заједничке пројекте на уређивању учионица, школског хола, постављању школске изложбе, и изради уметничких 

пројеката ученика, развија се осећање солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање 

другарства и пријатељства;   

Ученици су упућени на истраживање уметности различитих култура које су често  удаљене и географски и временски и 

културолошки што доприноси развоју и поштовању расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне 

равноправности, толеранцији и уважавању различитости; 

Упознавањем са споменицима културе и њиховим значењем и значајем развија се свест о сопственој култури и 

разноликости култура, подстиче се  развој личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности 
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Републици Србији, поштовање и неговање традиције и културе српског народа и националних мањина, развијање 

интеркултуралности, поштовање и очување националне и светске културне баштине; 

 

 

Исходи образовања и васпитања 

Исходи образовања и васпитања су јасни искази о томе шта се од ученика очекује да зна, разуме и да је способан да покаже, 

односно уради након завршеног одговарајућег нивоа образовања и васпитања.  

Исходи образовања и васпитања су основа за планирање, праћење и вредновање образовања и васпитања.  

Исходи образовања и васпитања кроз предмет ликовне културе представљају способност ученика за:  

-Прихватање практичног рада као могућности за стицање слободе у приступу увек новим стваралачким проблемима које 

намеће стварност; 

-Схватање историјског и историјско-уметничког контекста дела, његовог постојања у времену и простору и његове форме 

која изражава друштвене, економске и културне особености разних епоха и народа; 

-Схватање уметничког дела као самосвојне сложене структуре и јединствене целине; 

-Развијање  способности визуелног опажања и разумевања света око себе, као и његовог представљања у разним ликовним 

техникама и материјалима; 

-Упознавање проблема попут проблема светлости и сенке и односа боја, мотива у ликовним уметностима као и уметничким 

делима; 

-Уграђивање естетских вредности у практичан рад у свакодневном животу и у уобличавање своје околине; 

-Развијање  опажања и критичког односа према ликовним вредностима у свакодневном животу; 

-Развијање  активног односа према  демократији и култури свог и других народа; 

-Коришћење стечених  знања као основе за даље материјално, лично и  духовно богаћење. 

 

Стандарди образовања и васпитања 

Стандард образовних постигнућа ученика кроз предмет ликовне културе: 

  

МЕДИЈИ, МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНИКЕ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 
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- разликује и користи (у свом раду) основне медије, материјале и технике (цртање, сликање, вајење) визуелних уметности 

 - изводи у свом раду дводимензионалне и тродимензионалне радове 

 - описује свој рад и радове других (нпр.исказује утисак) 

- познаје и користи (у свом раду) основне изражајне могућности класичних и савремених медија, техника и материјала 

визуелне уметности 

 - образлаже свој рад и радове других (нпр.наводи садржај, тему, карактеристике технике...) 

- познаје и користи (у свом раду) основне изражајне могућности класичних и савремених медија, техника и материјала 

визуелне уметности 

 - одабира адекватна средства (медиј, материјал, технику, поступак) помоћу кога ће на најбољи начин реализовати своју 

(одабрану) идеју 

 

ЕЛЕМЕНТИ, ПРИНЦИПИ И САДРЖАЈИ (ТЕМЕ, МОТИВИ, ИДЕЈЕ...) ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

- описује своје радове и радове других (нпр.исказује утисак) 

- одабира адекватан садржај да би представио неку идеју или концепт 

- образлаже свој рад и радове других (нпр.наводи садржај, тему, карактеристике технике...) 

- одабира адекватна средства (медиј, материјал, технику, поступак) помоћу кога ће на најбољи начин реализовати своју 

(одабрану) идеју 

 - изводи радове са одређеном намером, користећи основне визуелне елементе и принципе да би постигао одређени ефекат 

 - користи тачне термине (нпр.текстура, ритам, облик...) из визуелних уметности (примерене узрасту и садржају) када 

образлаже свој рад и радове других 

 - уочава међусобну повезаност елемената, принципа и садржају на свом раду и на радовима других 

 

УЛОГА, РАЗВОЈ И РАЗЛИЧИТОСТ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

- описује радове које уочава на уметничким радовима из различитих земаља, култура и периода 

 - зна да наведе различита занимања за која су стечена знања и вештине стечени учењем у визуелним уметностима ( 

нпр.костимограф, дизајнер, архитекта...) 
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 - познаје места и изворе где може да прошири своја знања везана за визуелне уметности (нпр.музеј, галерија, атеље, 

уметничка радионица...) 

 - зна неколико примера примене визуелних уметности у свакодневном животу 

- лоцира одабрана уметничка дела у историјски и друштвени контекст 

- анализира одабрана уметничка дела у односу на време настанка и према културној припадности (описује основне 

карактеристике, намеру уметника...) 

 -  описује потребна знања и вештине који су неопходни у занимањима везаним за визуелне уметности 

 - користи друга места и изворе (нпр.библиотека, интернет...) да би проширио своја знања из визуелних уметности 

 - разуме међусобну повезаност и утицај уметности и других области живота. 
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БИОЛОГИЈА 
Разред:  први  

Смер--електротехничар рачунара 

 Недељни фонд часова: 2 

Циљ учења биологије – Проширивање знања о нивоима организације биолошких 

система, грађи и функцији ћелије, току и значају ћелијских деоба; 

– Разумевање физиолошких процеса у људском организму; 

– Упознавање са основним фазама развића човека; 

– Разумевање основних принципа наслеђивања особина; 

– Разумевање проблема везаних за период одрастања и облике ризичног понашања и 

схватање улоге и значаја породице. 
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Годишњи фонд часова: 74 

 

Област/Тема 
Број 

часова 
Садржај Исходи 

 Стандарди 

Биологија ћелије  

12 часова 
 

 

.● Цитологија као 

научна дисциплина 

биологије која 

проучава 

организацију ћелије 

● Основне 

карактеристике 

живих бића 

● Нивои 

организације 

биолошких система 

● Грађа ћелије и 

ћелијских органела 

● дефинише предмет 

проучавање цитологије 

● наведе главне 

особине живих бића и 

нивое организације 

биолошких система 

● објасни хемијску 

структуру ћелије 

● објасни функцију 

ћелијских органела 

● објасни разлике 

између биљне и 

животињске ћелије 

● објасни ток и значај 

 

2.БИ.1.2.1. 

2.БИ.2.1.1.  

2.БИ.2.1.1.  

2.БИ.2.1.2.  

2.БИ.2.1.3 
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● Биљна и 

животињска ћелија 

● Ћелијски циклус и 

ћелијске деобе 

 

кључних метаболичких 

процеса: фотосинтезе и 

ћелијског дисања 

● објасни фазе 

ћелијског циклуса 

● објасни ток и 

значај митозе и 

мејозе 

Основи физиологије 

човека 
28 часова  

● Нервни систем 

● Чула 

● Мишићно-

скелетни систем 

органа 

● Ендокрине жлезде 

– хуморална 

 

● објасни настанак и 

пренос нервног 

импулса 

● илуструје прост 

рефлексни лук 

● објасни улогу 

нервног система 

 

2.БИ.1.2.1.  

2.БИ.1.2.3. 

2.БИ.1.2.4. 

2.БИ.2.2.1.. 

2.БИ.2.2.22. 

2БИ.2.2.3. 

2.БИ.2.2.4. 

2.БИ.3.2.1. 

2.БИ.3.2.2. 

2.БИ.3.2.3. 

2.БИ.3.2.4.  
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регулација 

● Систем органа за 

варење 

● Систем органа за 

дисање 

● Систем за 

циркулацију 

телесних течности 

● Систем органа за 

излучивање и 

размножавање 

● објасни мишићну 

контракцију 

● објасни улогу 

чулних органа 

● дефинише позицију 

и улогу жлезда са 

унутрашњим лучењем 

● објасни састав и 

улогу крви и лимфе 

● објасни грађу и 

улогу срца и крвних 

судова и 

неурохуморалну 

регулацију срчаног 

рада 

● објасни размену 

гасова у плућима и 

ткивима и нервну 

регулацију дисања 

● објасни варење, 

ресорпцију хране и 

неурохуморалну 

регулацију варења 

● објасни улогу 
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екскреторних органа 

● објасни улогу органа 

за размножавање 
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Биологија развића 

човека 
13 часова  ●Стварање и 

сазревање полних 

ћелија 

● Оплођење 

● Интраутерино 

развиће 

● Рађање и 

детињство 

● Полно сазревање 

 

● објасни процесе 

сперматогенезе и 

огенезе 

● опише процес 

оплођења 

● наведе фазе 

интраутериног развића 

● објасни настанак 

ткива и зачетака 

органа 

● опише промене које 

се догађају у 

организму од рођења 

до пубертета 

● објасни полно 

сазревање 

 

 

 2.БИ.1.3.2. 

2.БИ.2.3.2. 

2.БИ.3.2.1. 

2.БИ.3.2.2. 

2.БИ.3.2.3. 

2.БИ.3.2.4. 

Наслеђивње 

биолошких особина 
 

15 часова 

● Генетика човека 

● Појам и функције 

гена 

● Наслеђивање и 

 

● упореди ДНК, 

хроматин, хромозом 

● дефинише ген, 

2.БИ.1.3.1. . 

2.БИ.1.3.2.. 

2.БИ.1.3.3.. 

2.БИ.2.3.1.       

2.БИ.2.3.2.   

2.БИ.2.3.3. 
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варирање особина 

код човека 

● Наследне болести 

● Праћење особина 

на основу 

родословног стабла 

● Генетичка 

условљеност 

човековог понашања 

● Генетичко 

саветовање и 

тестирање 

геном, генотип, 

фенотип 

● објасни основна 

правила наслеђивања 

особина (Менделова 

правила) 

● објасни типове 

наслеђивања особина 

● објасни врсте и 

узроке мутација 

● наведе наследне 

болести човека и 

њихове узроке 

 

 

 

 

 

2.БИ.3.3.1. 

2.БИ.3.3.2. 

2.БИ.3.3.3.  

Полно и 

репродуктивно 

здравље 

6 часова ● Појам и 

дефиниција здравља 

● Проблеми везани 

 

● препозна проблеме 

везане за период 

2.БИ.1.5.1. 

2.БИ.1.5.2. 

2.БИ.1.5.3. . 

2.БИ.1.5.4. 
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за период 

адолесценције 

● Планирање 

породице 

● Заштита од полних 

болести 

● Болести зависнос 

одрастања 

● објасни значај 

породице 

● опише биолошку 

функцију породице 

● дефинише појам 

„планирање породице‖ 

● наведе облике 

заштите од нежељене 

трудноће 

● објасни штетност 

абортуса по здравље 

жене 

● наведе облике 

ризичног понашања, 

најчешће полно 

преносиве болести и 

болести зависности 

 

 

 

2.БИ.2.5.1 

2.БИ.2.5.2. 

2.БИ.2.5.3. 

2.БИ.2.5.4.. 

2.БИ.3.5.1. 

2.БИ.3.5.2. 

2.БИ.3.5.3. 

2.БИ.3.5.4.  
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укупно 74 часа  
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I Планирање наставе и учења   

При планирању наставе и учења важно је имати у виду да се исходи разликују по потребном времену за њихово 

постизање. Неки се лакше и брже могу остварити, али је за већину исхода потребно више времена и више различитих 

активности. Препорука је да наставник планира и припрема наставу самостално и у сарадњи са колегама због 

успостављања корелација са предметима. У фази планирања наставе и учења треба имати у виду да је уџбеник наставно 

средство и да он не одређује садржаје предмета.  

Планирање наставе се врши кроз израду годишњих и  оперативних планова, као и припрема за часове.   

Планирање облика рада, у складу са наставним јединицама, исходима и стандардима – фронтални, индивидуални, рад у 

пару, рад у групи, пројектна настава.  

Коришћење свих расположивих модела и средстава у остваривању наставе – уџбеници,     и друга литература, интернет; 

пројектор, лап топ.  

  

II Оставаривање наставе и учења   

За остваривање дефинисаног циља учења биологије у средњој стручној школи наставници у свакодневној наставној 

пракси треба да се ослањају на предметне исходе, који указују на то шта је ученик у стању да наведе, објасни, анализира, 

примени и обави захваљујући знањима и вештинама које је развио у току изучавања овог предмета.  

Улога наставника је да да буде организатор наставног процеса, да подстиче, организује и усмерава активност ученика при 

чему треба да буде фокусиран на исходе, односно да осмисли активности и одабере методе, технике и поступке који ће на 

најефикаснији начин омогућити достизање исхода.   

Остваривање наставе и учења се одвија у учионици.  

Интерактивним методама треба подстицати ученике на разумевање основних идеја и концепата, научног метода и значаја 

историје за поједине професије и свакодневни живот.  

Настава биологије у средњим стручним школама треба да оспособи ученике за самостално коришћење савремених 

информационих технологија у учењу биологије претраживању историјских информација и савремену комуникацију у 

биологији. За развој комуникацијских способности, способности за сарадњу и тимски рад посебно су погодни ученички 

пројекти. Рад на самосталним или групним пројектима мотивише ученике да изналазе нове информације, износе и 

образлажу сопствене идеје у форми хипотеза, планирају, спроведу  истраживање, критички процењују резултате и 

преузимају одговорност.  
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За остваривање дефинисаног циља учења биологије  наставници у свакодневној наставној пракси треба да се ослањају на 

предметне исходе, који указују на то шта је ученик у стању да наведе, објасни, анализира, примени и обави захваљујући 

знањима и вештинама које је развио у току изучавања овог предмета.  

 

  

III Праћење и вредновање наставе и учења   

Праћење остварености циљева, стандарда и исхода постигнућа врши се према: овладаности појмовном структуром и 

терминологијом; разумевања, примене и вредновања научених научних метода, поступака и процедура и решавања 

проблема; рада са информацијама и подацима; интерпретирања, закључивања и доношења одлука; комуникације и 

изражавања; свим усменим одговорима; раду на пројектима; изради различитих задатака на часовима, а у складу са 

стандардима и исходима учења, као и различитих компетенција.  

Вредновање развоја и напредовања ученика у достизању исхода и стандарда постигнућа, у току школске године обавља 

се формативним и сумативним оцењивањем.  

Формативно оцењивање је континуирано током часова и бележи се у есДневнику и педагошкој документацији 

наставника. На основу података прикупљених формативним оцењивањем могу се извести оцене које се уносе у књигу 

евиденције о образовно-васпитном раду, односно есДневник, као и у педагошку документацију наставника.  

Сумативно оцењивање је вредновање постигнућа на крају наставне теме или класификационог периода Ученик се 

оцењује на основу усмене провере постигнућа, и/или практичног рада,oцена је бројчана је и уноси се у књигу евиденције 

о образовно-васпитном раду, односно есДневник, као и у педагошку документацију наставника.  

Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке 

и побољша учење и резултат. Свака активност је прилика за процену напредовања и давања повратне информације 

(формативно проверавање), а ученике треба оспособљавати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода 

предмета.  

Наставник континуирано прати и вреднује, осим постигнућа ученика, и процес наставе и учења, као и себе и сопстевени 

рад.  

  

IV Међупредметне компетенције  

1. Компетенција за целоживотно учење  

2. Комуникација  

3. Рад са подацима и информацијама  

4. Дигитална компетенција  
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5. Решавање проблема  

6. Сарадња  

7. Одговоран однос према здрављу  

8. Одговоран однос према околини  

9. Естетичка компетенција  

10. Предузимљивост и оријентација ка предузетништву  

11. Одговорно учешће у демократском друштву  

  

Кроз наставни садржај Биологије реализују се и општи принципи образовања и васпитања.  

Наставни предмет Биологија омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси свим 

ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних облика 

учења (учење путем покушаја и погрешака, инструментално учење, учење по моделу, учење увиђањем...). Кроз облике 

рада, наставне методе, коришћење разновсних наставних средстава, различиих софтвера, похваљивањем ученика, 

давањем препорука за даље напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет 

образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних 

планова и програма, иновација у настави општеобразовних предмета ученицима ће бити омогућено континуирано 

напредовање у области општеобразовних предмета. Континуирано учешће ученика одвијаће се кроз редовну наставу, 

допунску или додатну наставу, ванаставне активности као и учешће у различитим активностиваа током жиовота са 

циљем сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван 

установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским 

старешином, стручним већем омогућава хоризонталну и вертикалну проходност, којом се осигурава могућност да 

ученици током образовања промене врсту образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и 

стицања вишег нивоа образовања (вертикална проходност);  

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и 

даровити) уз обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима 

образовања и васпитања;  

-могућности да ученици са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене 

материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим 

проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и 

индивидуализацију и наставом на даљину;  
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-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања 

одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се 

кроз континуирано међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и 

вредновање напредовање ученика.  

Кроз наставу Биологије реализоваће се и циљеви образовања и васпитања.  

- Развијају се кључне компетенције за целоживотно учење (комуникација на матерњем језику, учење учења, дигиталне 

компетенције,..) међупредметне компетенције и стручне компетенције у складу са захтевима занимања, потребама 

тржишта рада. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем 

учи, да прати и контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик 

ће умети да пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, 

стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности 

самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу 

инцијативе, пројекете, да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

Кроз наставу Биологије оствариће се и исходи образовања и васпитања.  

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања 

и васпитања оствариће се кроз усмено изаражавање, писмене задатке, домаће задатке, пројектну наставу, практичну 

наставу, вежбе где ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз 

дијалог са наставником или другим ученицима, или кроз писану форму, изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице 

и ставове. Зависно од наставне јединице или типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да прикупља, анализира, 

организује и критички процењује информације; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим уленицима 

буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других;Ученику 

помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и другу, доступну литературу, како да разликује и повезује целине.  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан 

начин дошао до решења проблема који ми се свакодневно јављају.  

Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта 

не. Да зна како да се понаша у дигиталној комуникацији са другима.  

 

Стандарди квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно 

самовредновање и вредновање рада наставника.  
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Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору 

уџбеника;  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Стандард 1.  Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и 

учења  

Показатељи  

1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења 

предмета и доприноси остваривању дефинисаних исхода образовања 

и васпитања.  

2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и 

развијању компетенција ученика.  

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, 

чињеницама, закључцима, тумачењима, актуелним подацима и 

савременим достигнућима.  

4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака.  

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите 

функције.  

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је 

дефинисан циљевима образовања и васпитања.  

7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других 

предмета.  

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, 

функционално прате ток излагања у уџбенику и имају за циљ да 

допуне или појасне садржаје који одговарају програму предмета.  
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Стандард 2.  Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење  

Показатељи  

1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и 

њиховом предзнању.  

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и 

стицању функционалних знања.  

3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз 

различите облике рада.  

4. Уџбеник подржава различите стилове учења.  

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење 

сопственог напретка у учењу.  

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста 

информација.  

7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење.  

8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, 

његовом применом и даљим учењем.  

9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну 

област и мотивише за самостално учење.  

Стандард 3.  Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким 

захтевима  

Показатељи  

1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру.  

2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе 

предмета.  

3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални 

и релевантни.  

4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно 

формулисани, различити по сложености и функцији и подстичу 

примену наученог.  

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост 

средина у коме ученици живе и не доводе у опасност ученика, нити 

угрожавају животну средину.  

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и 
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објашњени.  

Стандард 4.  Језик уџбеника је одговарајући и функционалан  

Показатељи  

1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је 

написан.  

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика.  

3. Текст је језички и стилски уједначен.  

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су 

на месту где се користе.  

5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању 

садржаја.  

Стандард 5.  Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен  

Показатељи  

1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину 

учења, врсту школе или образовни профил је уџбеник намењен.  

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично 

и доследно.  

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и 

омогућава прегледност на свим уређајима на којима је предвиђено 

коришћење уџбеника.  

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава 

самостално учење у складу са узрастом и предзнањем ученика.  

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и 

диференциран приступ садржајима.  

6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика.  

  

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;   

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;   

- Поучавање и учење-К2;   

- Подршку развоjу личности ученика-К3;   

- Комуникациjу и сарадњу-К4.   

  

 Улога наставника вишеструка, jер треба да:   
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- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље 

учење;   

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са 

тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео 

ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се 

односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање 

дискриминациjе и друго.  

  
 

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 
 

Назив предмета: ФИЗИКА 
Годишњи фонд часова: 74 

Образовни профил: Електротехничар рачунара 

Разред: први 

Циљеви учења:     

-Развијање фундаменталне писмености-природно –научне и техничке;  

-Стицање знања о основним физичким појавама значајним за струку и разумевање основних физичких закона;  

-Развијање логичког и апстрактног мишљења и критичког става у мишљењу;  

-Стицање способности за уочавање, формулисање и решавање једноставнијих проблема 

-Схватање значаја физике за технику и природне науке;  

-Развијање способности и вештина за примену знања из физике у струци  

-Стицање знања о природним ресурсима, њиховој ограничености и одрживом коришћењу;  

-Развијање правилног односа ученика према заштити, обнови и унапређењу животне средине  

-Стуцање основних сазнања о процесима и производима различитих технологија  

-Развијање радних навика и одговорности  

Област Бр. 

часова 

Садржај Исходи Стандарди 
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Увод 

 

 

 

 

4 

Физичке величине  

Мерење 

Физички закони и принципи 

Вектори ,Сабирање вектора  

Разлагање вектора 

-разликује скаларне и векторске 

физичке величине и примењује основне 

операције на њима; 

-објасни значај и улогу експеримента и 

теорије у описивању физичких процеса 

и појава,  

2.ФИ.1.1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кинематика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

Механичко кретање, вектор 

положаја и померај. Путања и 

пут. 

Средња и тренутна брзина. 

Закон слагања брзина. 

Убрзање, тангенцијална и 

нормална компонента 

убрзања. 

Закони равномерног и 

равномерно-променљивог 

праволинијског кретања. 

Слободан пад , вертикални 

хитац. 

Лабораторијска вежба 
– Проучавање равномерног и 

убрзаног праволинијског 

кретања помоћу 

Атвудове машине. 

-објасни значај и улогу експеримента и 

теорије у описивањуфизичких процеса и 

појава,  

-самостално припреми једноставнији 

пројекат и изведе одговарајуће физичко 

истраживање; 

– анализира и графички приказује 

законе равномерног, равномерно 

пр. праволинијског кретања; 

– анализира различите облике кретања и 

одређује њихове параметре; 

– решава различите задатке 

(квалитативне, рачунске, 

експерименталне) 

 

2.ФИ.1.1.1. 

2.ФИ.1.1.5. 

2.ФИ.1.1.8. 

 

 

2.ФИ.3.1.1. 

2.ФИ.3.1.4. 

2.ФИ.3.1.5 

 

 

 

 

 

 

Динамика 

 

 

 

 

 

 

16 

Узајамно деловање тела ,сила. 

Силе у механици (сила теже, 

тежина тела). 

Веза  масе , силе и убрзања  

Њутнови закони механике 

Механички рад , снага 

Закон о одржању механичке 

 -повеже утицај гравитације са кретањем 

тела, појавама и процесима на Земљи и 

у Сунчевом систему; 

– разликује појмове сила Земљине теже 

и тежина тела,  

-разуме разлику између масе и тежине 

тела и познаје услове за  бестеж. стање 

2.ФИ.1.1.3.  

2.ФИ.1.1.4.  

2.ФИ.1.1.5.  

2.ФИ.1.1.8. 

.  
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енергије 

Лабораторијска вежба 

– Провера закона одржања 

енергије  

-решава различите задатке 

(квалитативне, рачунске, 

експерименталне) 

-повезује рад и енергију 

-разликује кинетичку и потенцијалну 

енергију 

-уме да примени закон одржања 

енергије 

 

Кружно и 

ротационо 

кретање 

15 Период и фреквенција  

Центрипетална и 

центрифугална сила 

Угаона брзина ротационог 

кретања 

Угаоно убрзање ротационог 

кретања  

Момент силе, инерције и 

импулса  

Аналогија величина 

транслаторног и ротационог 

кретања 

Други Њутнов закон ротације 

-уме да израчуна период и фреквенцију  

-познаје утицај центрипеталне и 

центрифугалне силе на кретање тела  

-користи формуле за угаону брзину и 

убрзање 

-дефинише момент силе, импулса и 

инерције 

-решава различите задатке 

(квалитативне, рачунске, 

експерименталне) 

 

2ФИ.2.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Термодина

мика 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

Унутрашња енергија и 

количина топлоте 

Фазни прелази 

Основни појмови и Принципи 

термодинамике. 

Топлотне машине. 

Демонстрациони огледи: 

 Адијабатски процеси 

-повеже макроскопске карактеристике 

гаса са микроскопским 

карактеристикама 

кретања молекула, користи једначину 

стања идеалног гаса и графике (P,V,T) 

за објашњавање изопроцеса и решавање 

проблема; 

– користи одговарајуће појмове, величи 

не и законе за описивање енергетских 

2ФИ.1.2.1.  

2ФИ.1.2.2. 

2ФИ.1.2.3.  

2ФИ.1.2.4. 

2ФИ.1.2.5.  

2ФИ.2.2.1 

2ФИ.2.2.2. 

2ФИ.2.2.3.  
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(компресија, експанзија). 

 

трансформација у топлотним процесима 

и 

примењује их у конкретним ситуацијама 

(климатизација, топлотна изолација...); 

– примени Први принцип 

термодинамике 

код термодинамичких процеса (изо 

процеси, адијабатски процес, кружни 

процеси...) 

– објасни принцип рада топлотних 

машина, 

одреди коефицијент корисног дејства у 

термодинамичким процесима 

 

 

 

Електрично 

и магнетно 

поље  

 

 

 

 

15 

Нааелектрисавање тела, закон 

одржања наелектрисања 

Кулонов закон 

Јачина поља 

Напон ,потенцијал и рад 

електричног поља 

Магнетна индукција и флукс 

магнетног поља 

Магнетно поље ел. струје 

Електромагнетн индукција 

Фарадејев закон ЕМИ 

 

- прикаже и опише електрично поље 

- израчуна силу којом поље делује на 

наелектрисање 

- повеже електрични напон и јачину 

електричног поља 

- решава квалитативне, квантитативне и 

графичке задатке 

описује узајамно деловање два 

паралелна проводника са струјом 

- деловање магнетног поља на струјни 

проводник 

- принцип рада електромагнета и 

електромотора 

- објасни принцип рада компаса и 

природу Земљиног магнетног поља 

- користи компас и апликације за 

паметне телефоне 

2.ФИ.1.3.1 

2.ФИ.1.3.2 

2.ФИ.1.3.3. 

2.ФИ.1.3.4. 

2.ФИ.1.3.5. 

2.ФИ.1.3.6. 
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ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Основни ниво 

 Ученик објашњава појаве и процесе на основу познавања физичких величина и законитости, решава 

једноставне проблеме и рачунске задатке уочавајући узрочно-последичне везе, користећи експлицитно дате податке и 

мерења; користи појмове и објашњења физичких појава за разматрање и решавање питања везаних за развој науке и 

технологије, коришћења природних ресурса и очување животне средине; показује спремност да се ангажује и 

конструктивно доприноси решавању проблема са којима се суочава заједница којој припада.  

Средњи ниво 
 Ученик објашњава и решава сложеније физичке проблеме, рачунске и експерименталне задатке издвајајући 

битне податке који се односе на дати проблем, успостављајући везе међу њима и користећи одговарајуће законе и 

математичке релације. Знање из физике користи при решавању и тумачењу проблема у другим областима науке, 

технологије и друштва. Уз помоћ упутства, ученик може да припрема, изводи и описује огледе, експерименте и 

једноставна научна истраживања.  

Напредни ниво 

 Ученик поседује научна знања из физике која му омогућавају решавање сложених физичких проблема и 

рачунских задатака, извођење експеримената и доношење закључака на основу познатих модела и теорија. Има 

развијене истраживачке способности и може да предвиђа ток и исход физичких процеса и експеримената повезујући 

знања и објашњења. Користи научну аргументацију и критички анализира добијене резултате. Зна да се до решења 

проблема може доћи на више начина и бира најбоље у односу на задате услове.  
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2.ФИ.1.1.1. Описује и објашњава физичке појаве: равномерно праволинијско кретање, равномерно променљиво праволинијско 

кретање,  

2.ФИ.1.1.3. Користи релације из Њутнових закона (динамике и гравитације) код објашњења простијих кретања тела у ваздуху, 

течности и на чврстој подлози; зна основне операције са векторским физичким величинама, зна разлику између масе и тежине 

тела. 

2.ФИ.1.1.4. Разуме везу између енергије и рада и зна смисао закона одржања енергије 

2.ФИ.1.1.5. Познаје и разуме ефекте који се појављују при кретању тела када постоје силе трења и отпор средине.  

2.ФИ.1.1.8. Користи уређаје и мерне инструменте за мерење физичких величина: растојање, временски интервал, маса, сила, 

притисак. 

2.ФИ.1.2.1. Разликује параметре гаса и својства идеалних гасова; зна све мерне јединице у којима се изражавају.  

2.ФИ.1.2.2. Разликује основна агрегатна стања супстанце и њихова основна топлотна и механичка својства.  

2.ФИ.1.2.3. Познаје дијаграме који приказују промене стања гаса и међусобну повезаност параметара гаса кроз једначину 

стања идеалног гаса.  

2.ФИ.1.2.4. Разуме Први принцип термодинамике и смер топлотне размене.  

2.ФИ.1.2.5. Познаје дозвољене температурске скале и разликује материјале  

2.ФИ.2.2.1. Повезује гасне законе и једначину стања идеалног гаса са првим и другим принципом термодинамике и са 

топлотним капацитетима. 

2.ФИ.1.3.1.Описује и објашњава физичке појаве: деловање електричног поља на наелектрисане честице и проводник, 

електростатичку заштиту, кретање наелектрисаних честица у електричном и магнетном пољу, магнетну интеракцију 

наелектрисања у кретању, узајамно деловање два паралелна праволинијска струјна проводника, појаву електромагнетне 

индукције, принцип рада генератора наизменичне струје. 

2.ФИ.1.3.2. Разликује карактеристичне физичке величине за сваку тачку електричног поља (јачина поља и електрични 

потенцијал) и разуме да се при померању наелектрисања врши рад који зависи од разлике потенцијала.  

2.ФИ.1.3.3. Познаје релације и физичке величине које описују деловање магнетног поља на наелектрисане честице и 

проводник са струјом (Лоренцова и Амперова сила). 

2.ФИ.1.3.4. Разликује електромоторну силу и електрични напон, унутрашњу отпорност извора струје и електричну отпорност 

проводника и зна величине од којих зависи отпорност проводника. Разликује отпорности у колу једносмерне и наизменичне 

струје (термогена отпорност, капацитивна и индуктивна отпорност). 

2ФИ.1.3.5.Уме да објасни појаву електромагнетне индукције и зна Фарадејев закон. 

2.ФИ.1.3.6.Наводи примере практичне примене знања из физике о електричним и магнетним појавама и решава једноставне 

проблеме и задатке користећи Кулонов, Омов и Џул–Ленцов закон и примењује их у пракси 

 2.ФИ.3.1.1. Примењује законе кинематике, динамике и гравитације за решавање сложенијих задатака; разуме појам и 

деловање инерцијалних сила.  

 

 2.ФИ.3.1.4. Описује и објашњава физичке појаве: котрљање, равномерно променљиво кружно кретање, динамичка равнотежа 

тела,  користи уређаје и мерне инструменте за одређивање физичких величина 

2.ФИ.3.1.5. Представља резултате мерења таблично и графички и на основу тога долази до закључка 
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Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира 

како да ученици остваре исходе и да изабере одговарајуће методе,  активности и технике за рад са ученицима. 

Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине које су ученику потребне за даље 

учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на 

основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи разликују, да се неки могу лакше 

и брже остварити, док је за одређене потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима.  Исходе 

треба посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. На ставу у том смислу треба усмерити на 

развијање компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

 

II Оставаривање наставе и учења  

. 

Програмски садржаји доследно су приказани у форми која задовољава основне методске захтеве наставе физике: 

– Поступност (од простијег ка сложенијем) при упознавању нових појмова и формулисању закона. 

– Очигледност при излагању наставних садржаја (уз сваку тематску целину побројано је више демонстрационих 

огледа, а треба користити и симулације). 

– Повезаност наставних садржаја (хоризонтална и вертикална). 

Програм предвиђа да се унутар сваке веће тематске целине,после поступног и аналитичног излагања појединачних 

програмских садржаја, кроз систематизацију и обнављање изложеног градива, изврши синтеза битних чињеница и 
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закључака и да се кроз њихово обнављање омогући да их ученици у потпуности разумејуи трајно усвоје. Поред тога, 

сваку тематску целину требало би започети обнављањем одговарајућег дела градива из основне школе.Тиме се постиже 

и вертикално повезивање програмских садржаја.Веома је важно да се кроз рад води рачуна о овом захтеву Програма, 

јер се тиме наглашава чињеница да су у физици све области међусобно повезане и омогућује се да ученик сагледа 

физику као кохерентну научну дисциплину у којој се почетак проучавања нове појаве наслања на резултате 

проучавања неких претходних. 

Редослед проучавања појединих тема није потпуно обавезујући. Наставник може распоредити садржаје према својој 

процени. 

Методичко остваривање садржаја програма у настави физике захтева да целокупни наставни процес буде прожет 

трима основним физичким идејама: структуром супстанције (на молекулском, атомском и субатомском нивоу), 

законима одржања (пре 

свега енергије) и физичким пољима као носиоцима узајамног деловања физичких објеката. Даљи захтев је да се 

физичке појаве и процеси тумаче у настави паралелним спровођењем, где год је то могуће, макроприлаза и 

микроприлаза у обради садржаја. 

Физику је нужно представити ученицима као живу, недовршену науку, која се непрекидно интензивно развија и мења, 

а не као скуп завршених података,непроменљивих закона, теорија и модела. Зато је нужно истаћи проблеме које 

физика решава у садашњем времену. 

Ширењу видика ученика допринеће објашњење појмова и категорија, као што су физичке величине, физички закони, 

однос експеримента и теорије, веза физике са осталим наукама, са примењеним наукама и са техником. Стицање 

техничке културе кроз наставу физике састоји се у примени знања при решавању техничких задатака и коришћењу 

техничких уређаја. Значајно је указати на везу физике и филозофије. Потребно је навести и етичке проблеме који се 

јављају као последица развијања науке и технике.После изучавања одговарајућих тематских целина, нужно је указати 

на потребу заштите животне средине и на тај начин развијати еколошке компетенције и свест ученика.Овако 

формулисан концепт наставе физике захтева појачано експериментално заснивање наставног процеса (демонстрациони 

огледи и лабораторијске вежбе, односно практични рад ученика).Савремена настава физике подразумева примену 

различитих метода и облика рада, разноврсних дидактичких поступака у наставном процесу (пројектна, проблемска, 

активна настава и кооперативно учење) који омогућавају остваривање циља и исходанаставе физике. 

 

Основне методе рада са ученицима у настави физике су: 
1. излагање садржаја теме уз одговарајуће демонстрационе огледе; 

2. методе логичког закључивања ученика; 
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3. решавање проблема (квалитативни и квантитативни); 

4. лабораторијске вежбе; 

5. коришћење и других начина рада који доприносе бољем разумевању садржајa теме (домаћи задаци, семинарски 

радови,пројекти, допунска настава, додатна настава... 

 

Решавање проблема је један од основних начина реализације наставе физике. Наставник поставља проблем ученицима 

и препушта да они самостално, у паровима или у тиму дођу до решења,по потреби усмерава ученике, подсећајући их 

питањима на нешто што су научили и сада треба да примене, упућује их на извођење експеримента који може довести 

до решења проблема и слично.Решавање задатака је важна метода за увежбавање примене знања. Њоме се постиже: 

конкретизација теоријских знања; обнављање, продубљивање и утврђивање знања; кориговање ученичких знања и 

умећа; развијање логичког мишљења; подстицање ученика на иницијативу; стицање самопоуздања  и самосталности у 

раду...Оптимални ефекти решавања задатака у процесу учења физике остварују се добро осмишљеним комбиновањем 

квалитативних (задаци-питања), квантитативних (рачунских), графичких и експерименталних задатака. 

При решавању квантитативних задатака, у задатку прво треба на прави начин сагледати физичке садржаје, па тек после 

тога прећи на математичко формулисање и израчунавање. Наиме, решавање задатака одвија се кроз три етапе: физичка 

анализа задатка, математичко израчунавање и дискусија резултата. У првој етапи уочавају се физичке појаве на које се 

односи задатак, а затим се набрајају и речима исказују закони по којима се појаве одвијају. У другој етапи се, на основу 

математичке форме закона, израчунава вредност тражене величине. У трећој етапи тражи се физичко тумачење 

добијеног резултата. Ова дискусија на крају омогућава наставнику да код ученика развија критичко мишљење. 

Потребно је пажљиво одабрати задатке који, ако је могуће, имају непосредну везу са реалним ситуацијама.  

Такође је важно да ученици правилно вреднују добијени резултат, као и његов правилан запис. Посебно треба обратити 

пажњу на поступност при избору задатака, од најједноставнијих ка онима који захтевају анализу и синтезу стечених 

знања. 

Лабораторијске вежбе чине саставни део редовне наставе и организују се тако што се при изради вежби одељење 

дели на двадела а ученици вежбе раде у групама, 2–3  ученика. За сваку вежбу ученици унапред треба да добију 

одговарајућа упутства. 

Час експерименталних вежби састоји се из уводног дела, мерења и записивања резултата мерења и обраде добијених 

података.У уводном делу часа наставник проверава да ли су ученици спремни за вежбу, упознаје их са мерним 

инструментима и осталим деловима апаратуре за вежбу, указује на мере предострожности којих се морају придржавати 

ради сопствене сигурности, при руковању апаратима, електричним изворима, разним уређајима и сл.Док ученици врше 

мерења, наставник активно прати њихов рад, дискретно их надгледа и, кад затреба, објашњава и помаже. 
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При обради резултата мерења ученици се придржавају правила за табеларни приказ података, цртање графика, 

израчунавање заокругљених вредности и грешке мерења (са тим правилима наставник треба да их упозна унапред или 

да она буду део писаних 

упутстава за вежбе). 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, учесталост 

јављања, квалитет одговора, уважавање гледишта других ученика, однос према раду, способност примене теоријских 

знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- тестове знања; 

- лабораторијским вежбама ; 

- активности ученика на часовима; 

IV Међупредметне компетенције 

- Компетенција за целоживотно учење; 

- Комуникације; 

- Рад с подацима и информацијама; 

- Дигитална компетенција; 

- Решавање проблема; 

- Сарадња; 

- Одговоран однос према здрављу; 

- Одговоран однос према околини; 

- Естетичка компетенција; 

- Предузимљивост; 

- Оријентација ка предузентиштву.  

- Кроз наставни садржај  Физике  реализују се и општи принципи образовања и васпитања. 

 

Наставни предмет Физика    омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси свим 

ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних облика 
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учења (учење путем покушаја и погрешака, инструментално учење, учење по моделу, учење увиђањем...). Кроз облике 

рада, наставне методе, коришћење разновсних наставних средстава,  похваљивањем ученика, давањем препорука за 

даље напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет образовних постигнућа и 

развија се мотивација за учење код ученика.  Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну наставу, 

допунску или додатну наставу, секције, ванаставне активности  као и учешће у различитим активностиваа током 

жиовота са циљем сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, 

унутар и ван установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, 

одељенским старешином, стручним већем омогућава хоризонталну и вертикалну проходност. 

- У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и идентификацији, праћењу и подстицању ученика са 

изузетним, односно посебним способностима (талентовани и даровити) уз обезбеђивање услова да, без обзира на 

сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима образовања и васпитања;  

- могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене 

материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим 

проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и 

индивидуализацију и наставом на даљину;  

- сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и 

остваривања одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања 

реализоаваће се кроз континуирано међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног 

садржаја, праћење и вредновање напредовање ученика.  

- Кроз наставу Физике  реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

- Развијају се  кључне компетенције за целоживотно учење (комуникација на матерњем језику,учење 

учења,дигиталне компетенције,..) међупредметне компетенције и стручне компетенције у складу са захтевима 

занимања, потребама тржишта рада. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и 

дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са 

намерама и циљем који има. 

- Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, 

стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности 

самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами 

покрећу инцијативе, пројекте,  да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

- Кроз наставу Физике  оствариће се и исходи образовања и васпитања. 
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- Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи 

образовања и васпитања оствариће се кроз усмено изаражавање, писмене задатке, домаће задатке, пројектну наставу, 

вежбе где ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз 

дијалог са наставником или другим ученицима, или кроз писану форму, изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, 

чињенице и ставове. Зависно од наставне јединице или типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да 

прикупља, анализира, организује и критички процењује информације; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када 

ради са другим уленицима буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава 

мишљење других;Ученику помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и другу, доступну литературу, како да 

разликује и повезује целине.  

- У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на 

ефикасан начин дошао до решења проблема који ми се свакодневно јављају.  

- Кроз наставу Физике  реализоваће се и стандарди образовања и васпитања. 

- Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и 

редовно самовредновање и вредновање рада наставника. 

- Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из 

области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

-  Поучавање и учење-К2;  

-  Подршку развоjу личности ученика-К3;  

-  Комуникациjу и сарадњу-К4.  

- Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за 

даље учење;  

-  пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са 

тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би 

допринео ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и 

компетенциjе коjе се односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, 

спречавање дискриминациjе и друго. 
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Основе електротехнике I 
 

Наставни предмет: Основе електротехнике 

Разред: први 

Циљ учења наставног предмета:  

-Стицање основних знања из области електростатике; 

-Стицање основних знања из области једносмерних струја; 

-Стицање основних знања из области електромагнетизма; 

-Оспособљавање ученика за мерења из области електротехнике; 

-Оспособљавање ученика за практичну провeру појава и закоиа из области електротехнике; 

-Стицање основних знања о анализи, обради, представљању и интерпрегацији резултата мерења; 

 

 

 

 

Модул 
Број 

часова 
Садржај Исходи 

Електростатика 35(25+10) 

ТЕОРИЈА 

• Појам јединица. Међународни 

систем јединица; 

• Структура материје (проводници. 

полупроводници и изолатори); 

• Наелектрисано тело (појам и 

количина наелектрисања); 

* Кулонов закон; 

Електрично поље (графичко 

представљање електричног поља, 

јачина поља усамљеног тачкастог 

наелектрисања, хомогено електрично 

поље, всктор електричног поља); 

Силе у електричном пољу; 

• наводи. прерачунава и употребљава 

јединице; 

• дефинише основна и електрична 

својства материје, као и појам 

електрицитета; 

• објасни појмовс: количину 

елекгрицигета, наелекгрисано гело; 

објасни Кулонов закон и израчуна 

силу између два наелектрисана тела; 

објасни и графички прикаже вектор 

поља у некој тачки поља; 

објасни појам потенцијала и напона, 

израчуна потенцијал у електричном 

пољу и напон између две тачке; 
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Електрични потенцијал и 

електрични напон; 

• Рад сила у електричном пољу; 

• Поларизација диелектрика; 

• Капацитивносгусамљеног 

проводника; 

• Капацитивносг кондензатора (појам 

кондензатора, капацитивност 

плочастог кондензагора, 

оптсрећивањс кондензатора, пробој 

диелектрика, врсте кондензатора); 

• Всзивање кондензатора (рсдно, 

паралелно и мешовито везивање 

кондепзатора). 

ВЕЖБЕ 

Упознавање са лабораторијском 

опремом и инструментима; 

Класификација мерних грешака. 

тачност мерења и обрада резултата 

мерења; 

Наелектрисано тело; 

Кондензатори. пуњење и пражњење; 

Везивање кондензатора. 

објасни поларизацију и пробој 

диелектрика; 

• објасни појам капацитивности; 

• израчуна капацитивност плочастог 

кондензагора; 

•израчуна еквивалентну 

капацитивност редне, паралелне и 

мешови ге везе 

кондензатора; 

• израчуна појединачне наионе код 

редне и мсшовите везе кондензатора. 

израчуна релативну и апсолутну 

грешку мерења; 

обради и тумачи резултате мерења; 

демонстрира понашање 

наелектрисаних тела; 

демонстрира пуњење и пражњење 

кондензатора; 

израчуна и измери еквивалентну 

капацитивност веза кондензатора. 

Јелносмерне струје 76(56+20) 

ТЕОРИЈА 

Појам једносмерне електричне 

струје (дејства електричне струје, 

јачина и густина електричне 

струје); 

Појам електричног кола и његови 

елементи (електрични генератор. 

електромогорна сила генератора. 

• дефинише једносмерну струју и 

појмове 

као што су позитивна и негативна 

струја, физички и технички смер 

струје; 

• израчуна јачину струје; 

• објасни и израчуна густину струје; 

• дефинише елсктрично коло и услов 
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пријемник, прекидач, проводници); 

Отпорници (електрична отпорност. 

отпорност проводника, зависност 

отпорности од темепературе, 

електрична проводност); 

Омов закон (референтни смер 

струје и напона); 

Мерење струје и напона; 

Први Кирхофов закон; 

Џулов закон; 

Електрични рад и електрична снага. 

Мерење електричне снаге; 

Решавање простог кола са реалним 

генератором; 

Снага генератора, снага 

пријемника, коефицијент корисног 

дејства гснератора; 

Режими рада генератора (режим 

празног хода, кратког споја и 

режим максималне корисне снаге); 

Напонски генсратор (редна и 

паралелна веза генератора. 

еквивалентни генерагор); 

Струјни генератор (идеалан и 

реалан струјни генератор); 

Претварање струјног генератора у 

напонски и обрнуто; 

Везивање отпорника (редно. 

паралелно и мешовито везивање 

отпорника): 

Уопштени Омов закон (решавање 

да у 

колу тече струја; 

• објасни елементе електричног кола; 

• објасни електромоторну силу 

генератора; 

• објасни и израчуна електричну 

отпорност; 

• наведе врсте отпорника: 

• објасни електричну проводност; 

• дефинише, објасни и примењује 

Омов 

закон; 

• објасни мерење струје, напона, 

отпора. 

снаге и рада; 

• дефинише, објасни и примењује 

Први 

Кирхофов закон; 

• дефинише и објасни Џулов закон; 

• израчуна снагу и рад помоћу 

Џуловог 

закона; 

• рсшава проста кола са реалним 

генератором; 

• израчуна снагу генсратора и снагу 

пријемника; 

• објасни режимс рада гснсратора; 

• решава различите везе генератора; 

• дефинише струјни генератор; 

• објасни претварање струјног 

генератора 
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кола помоћу уопштеног Омовог 

закона); 

Други Кирхофов закон (појам 

сложеногелектричног кола, 

дефиниција Другог Кирхофовог 

закона, одрсђивање напона између 

две тачке у колу, одређивање 

нотенцијала у колу); 

Решавање сложених кола (директном 

применом Првог и 

Другог Кирхофовог закона, као и 

претварањем 

ВЕЖБЕ 

• Упозанавање са мерном опремом и 

инструментима. Коришћење 

аналогног и дигиталном мерног 

инструмента; 

• Дсјства слектричне струјс; 

• Мерење напона. струје и 

електричног отпора; 

• Мерење снаге; 

• Омов закон; 

• Први и Други Кирхофов закон; 

• Мерења на генераторима; 

• Везе отпорника, зависност 

отпорности од температуре 

у наионски иобрнуто; 

• израчуна еквивалентну отпорност 

различитих веза отпорника; 

• решава кола помоћу уопштеног 

Омовог 

закона; 

• дефинише. објасни и примењује 

Други Кирхофов закон: 

одреди напон између две тачке у колу, 

одреди потснцијале у колу; 

напише систем једначина за решавање 

сложеног кола; 

решава сложено коло са две контуре 

директном примсном Првог и Другог 

Кирхофовог закона; 

реишва сложена кола нретварањем 

струјног генератора у напонски и 

обрнуто; 

• употребљава мерне аналогне и 

дигиталне инструменте (амперметар. 

волтмстар, омметар) 

• покаже дејства електричне струје; 

• измери напон, струју и електрични 

отпор у колу; 

• измери снагу у колу; 

• провери Омов закон; 

• провсри Први и Други Кирхофов 

закон; 

• измери електромоторну силу, напон 

на 

отптерећеном генератору и 
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унутрашњу 

отпорност генератора; 

• израчуна и измери еквивалентну 

отпорност различитих веза отпорника; 

• решава просто коло са вишс 

генсратора 

и провери решења мерењем; 

• рсшава сложено коло и провсри 

решсња 

мерењем. 

Електромагнетизам 37(30+7) 

ТЕОРИЈА 

• Појам магнетног иол.а (појам и 

врсте магнета); 

• Графичко представљање магнетног 

поља: 

• Магнетна својства материје 

(магнетна пермеабилност, врсте 

магнетних ма геријала); 

• Магнстна индукција; 

• Био - Саваров закон (вектор 

магнетне индукцијс и вектор 

магнетног поља); 

• Амперов закон (магнетно поље 

праволинијског проводика, 

магнетно поље навојка и намотаја); 

• Магнећење феромагнетних 

матсријала; 

• Магнетни хистерезис; 

• Флукс вектора магнетне индукције. 

• Магнетно коло. Кап-Хопкинсонов 

закон; 

•објасни појам магнета, магнетног 

поља; 

•графички представи магнетно поље; 

•објасни магнетна својства материје; 

•наведе поделу магнетних и 

феромагнентих материјала: 

•објасни и израчуна магнетну 

индукцију 

струје у правом проводнику и одреди 

њен смер; 

•објасни магнетну индукцију у навојку 

и 

намотају и одреди њен смер; 

•објасни магнећење феромагнетних 

материјала и магнетни хистерезис; 

•објасни магнетно коло и Кап- 

Хопкинсонов закон и израчуна 

величине везане за магнетно коло; 

•објасни и израчуна елсктромагнетну 

и 

електродинамичку силу и одреди 
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• Електромагнетна сила (појам 

електромагнетне силе, одређивање 

векгора електромагнетне силе); 

• Електродинамичка сила ( узајамно 

деловање два проводника са 

струјом, одређивање вектора 

електродинамичке силе); 

• Навојак и намотај у магнетном 

пољу; 

• Електромагнетна индукција 

(Фарадејев закон, Ленцово 

нравило); 

• Индукована електромоторна сила у 

намотају и праволинијском 

проводнику, смер индуковане емс); 

• Електромотор једносмерне струје и 

генератор једносмерне струје; 

• Индуктивност кола (индуктивност 

калема. зависност индуктивности 

од броја навојака. димензија и 

језгра); 

Електромоторна сила самоиндукције; 

Међусобна индукција; 

Трансформатор: 

Вртложне струје. 

ВЕЖБЕ 

Магнети и електромагнети: 

Калемови; 

Електромагнетна индукција. 

њихов 

смер; 

•објасни Фарадејев закон и његову 

примсну код праволинијског 

проводника, навојка и намотаја у 

магнетном пољу; 

•одреди смер индуковане 

електромоторне силе; 

•објасни принцип рада генератора 

једносмерне струје; 

•објасни принцип рада електромотора 

једносмерне струје; 

•објасни самоиндукцију и израчуна 

индуктивност намотаја; 

•објасни узајамну индукцију; 

•објасни принцип рада 

трансформатора; 

•објасни вртложне струје; 

•решава задатке. 

покаже узајамно дејство магнета, 

магнета и меког 

гвожђа, као и електромагнета; 

измери индуктивност калема; 

изводи закључке о промени 

индуктивности у зависности од 

промене броја навоја, димензија и 

језгра; 

покаже иримере самоиндукције и 

објасни примере из праксе. 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 
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I Планирање наставе 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира 

како да ученици остваре исходе и да изабере одговарајуће методе,  активности и технике за рад са ученицима. 

Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине које су ученику потребне за даље 

учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на 

основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи разликују, да се неки могу лакше и 

брже остварити, док је за одређене потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима.  Исходе треба 

посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. На ставу у том смислу треба усмерити на развијање 

компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

 

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз теорију и вежбе, при чему се ученици на вежбама деле у групе до 15 ученика. Програм за први 

разред организован је кроз три модула. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, 

рад у паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, практичан рад, визуелне методе, вербалне методе, 

демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, 

панои..) 

На часовима вежби потребно је урадити следеће: 

 

 

1. У оквиру модула Електростатика 

- почетку наставс дати кратак увод у историјат развоја електротехнике. Структуру материје обрадити 

- као наставак на претходно знање из физике и хемије; 

- Електрично поље и појаве у њему обрадити 

- првенствено графички и описно; 

- Уз обраду појединих методских јединица урадити и 

- рачунске задатке; 
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- Редно, паралелно и мешовиго везивање кондензатора објаснити на неколико примсра, а одмах након тога извршити 

демострацију у лабораторији; 

- Током реализације модула увск сс придржавати истог принципа: теоретски објаснити појаву или законитост. 

потврдити је рачунски (тамо где је то могуће) а онда извршити демонстрацију или мерења у лабораторији; 

- Током трајања модула реализовати најмање један тест знања 

 

2. У оквиру модула Једносмерне струје 

- овог модула објаснити физичку суштину струје, физички и технички смер, позитивну и негативну струју; 

- Густину струјс објаснити графички и дати практичнс вредности које се сусрећу код електричних инсталација, 

трансформатора и сл.; 

-  Електрично коло упоредити са неким механичким системом у којем се врши двострука конверзија енергије, где се 

енергија неподесна за директну употребу претвара у електричну (на пример потенцијална енергија воде), затим преноси 

до потрошача и ту се прствара у енергију погодну за коришћење (на пример у светлосну и топлотну); 

- Код генератора обрадити и практични начин мерсња њихове унутрашње отпорности; 

- Приликом обраде овог модула урадити велики број задатака. Код решавања сложених кола увежбати нисање 

потребних једначина за формирање система једначина, а решавати само системе једначина са три непознате величине; 

- Објаснити претварање напонског генератора у струјни 

- помоћу напона празног хода и струје краткогспоја, па  затим показати како се решавају сложена кола на тај начин; 

- Током реализације модула увек се придржавати истог принципа: тсорстски објаснити појаву или законитост, 

потврдити је рачунски (тамо где је то могуће), а онда извршити демонстрацију или мерења у лабораторији; 

- Током трајања модула реализовати најмање два теста, а први писмени задатак реализовати пре краја првог 

полугодишта 

      3.  У оквиру  модула Електромагнетизам 

- магнетног поља обрадити ослањајући се на претходно знање из основне школе. По могућности 

показати његов облик помоћу гвоздене пиљевине; 

- Смсровс всличина у магнстизму приказивати помоћу правила десне и леве руке или левог и десног завргња; 

-  Принцип рада слектромотора и гснсратора једносмсрне струје обрадити на реалним примерима; 

- Међусобну индукцију и вртложне струје обрадити првенствено описно; 

- Током реализације модула увек се придржавати истог принципа: теоретски објаснити појаву или законитост, 

- потврдити јс рачунски (тамо где је то могуће) а онда 

- извршити демонстрацију или мерења у лабораторији; 
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 Током трајања модула реализовати најмање један тест знања. а други писмени 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, учесталост 

јављања, квалитет одговора, уважавање гледишта других ученика, однос према раду, способност примене теоријских 

знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- тестове знања; 

- тестове практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

IV Међупредметне компетенције 

- Компетенција за целоживотно учење; 

- Комуникације; 

- Рад с подацима и информацијама; 

- Дигитална компетенција; 

- Решавање проблема; 

- Сарадња; 

- Одговоран однос према здрављу; 

- Одговоран однос према околини; 

- Естетичка компетенција; 

- Предузимљивост; 

- Оријентација ка предузентиштву.  

 

 

Кроз наставни садржај  Оперативних система реализују се и општи принципи образовања и васпитања. 

 

Наставни предмет Основе електротехнике   омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање 

шанси свим ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење 
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разноврсних облика учења (учење путем покушаја и погрешака, инструментално учење, учење по моделу, учење 

увиђањем...). Кроз облике рада, наставне методе, коришћење разновсних наставних средстава, различиих софтвера, 

похваљивањем ученика, давањем препорука за даље напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције 

подиже се квалитет образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код ученика. Кроз редовно праћење 

реформисаних наставних планова и програма, иновација у електротехници ученицима ће бити омогућено континуирано 

напредовање у области електротехнике. Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну наставу, практичну 

наставу, допунску или додатну наставу, секције, ванаставне активности  као и учешће у различитим активностиваа током 

жиовота са циљем сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар 

и ван установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским 

старешином, стручним већем омогућава хоризонталну и вертикалну проходност, којом се осигурава могућност да 

ученици током образовања промене врсту образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и 

стицања вишег нивоа образовања (вертикална проходност);  

 

 

 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и 

даровити) уз обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима 

образовања и васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене 

материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим 

проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и 

индивидуализацију и наставом на даљину;  

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања 

одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се 

кроз континуирано међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и 

вредновање напредовање ученика.  

 

Кроз наставу Основа електротехнике   реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 
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Кроз активности на практичној настави као и вежбама води се рачуна о ергонометрији, развијању и практиковању 

здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне 

компетенције за целоживотно учење (комуникација на матерњем језику, учење учења, дигиталне компетенције,..) 

међупредметне компетенције и стручне компетенције у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик 

ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, да прати и 

контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће умети да 

пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, 

стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности 

самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу 

инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

 

Кроз наставу Основа електротехнике   оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања 

и васпитања оствариће се кроз усмено изаражавање, писмене задатке, домаће задатке, пројектну наставу, практичну 

наставу, вежбе где ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз 

дијалог са наставником или другим ученицима, или кроз писану форму, изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице 

и ставове. Зависно од наставне јединице или типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да прикупља, анализира, 

организује и критички процењује информације; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим уленицима 

буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других;Ученику 

помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и другу, доступну литературу, како да разликује и повезује целине.  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан 

начин дошао до решења проблема који ми се свакодневно јављају.  

Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта 

не. Да зна како да се понаша у дигиталној комуникацији са другима.  

 

 

 

Кроз наставу Основа електротехнике   реализоваће се и стандарди образовања и васпитања. 
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Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно 

самовредновање и вредновање рада наставника. 

Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору 

уџбеника;  

 

 

Стандард 1. Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења 

Показатељи 

1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и 

доприноси остваривању дефинисаних исхода образовања и васпитања. 

2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и 

развијању компетенција ученика. 

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, 

закључцима, тумачењима, актуелним подацима и савременим достигнућима. 

4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака. 

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан 

циљевима образовања и васпитања. 

7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета. 

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, 

функционално прате ток излагања у уџбенику и имају за циљ да допуне или 

појасне садржаје који одговарају програму предмета. 

Стандард 2. Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење 

Показатељи 

1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом 

предзнању. 

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и 

стицању функционалних знања. 

3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите 

облике рада. 

4. Уџбеник подржава различите стилове учења. 

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог 

напретка у учењу. 
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6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација. 

7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 

8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, 

његовом применом и даљим учењем. 

9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и 

мотивише за самостално учење. 

Стандард 3. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима 

Показатељи 

1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру. 

2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе 

предмета. 

3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и 

релевантни. 

4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно 

формулисани, различити по сложености и функцији и подстичу примену 

наученог. 

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у 

коме ученици живе и не доводе у опасност ученика, нити угрожавају 

животну средину. 

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени. 

Стандард 4. Језик уџбеника је одговарајући и функционалан 

Показатељи 

1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан. 

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика. 

3. Текст је језички и стилски уједначен. 

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту 

где се користе. 

5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 

Стандард 5. Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен 

Показатељи 

1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, 

врсту школе или образовни профил је уџбеник намењен. 

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и 

доследно. 
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3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и 

омогућава прегледност на свим уређајима на којима је предвиђено 

коришћење уџбеника. 

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално 

учење у складу са узрастом и предзнањем ученика. 

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран 

приступ садржајима. 

6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика. 

 

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље 

учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са 

тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео 

ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се 

односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање 

дискриминациjе и друго. 

 

Стандарди квалификација ће се реализовати кроз успешно завршен процес средњег стручног образовања. Програм 

средњег стручног образовања за стицање квалификација траје четири године. Квалификација се заснива на опису рада, 

циљевима и исходима средњег стручног образовања.  

  

Наставни предмет: Рачунарска графика и мултимедија 

Разред: први 

Циљ учења наставног предмета:  

-Оспособљавање ученика за рад са алатима за обраду текста; 
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-Оспособљавање ученика за рад са основним елементима програма за обраду слика; 

-Оспособљавање ученика за рад са основним елементима програма за обраду звука; 

-Оспособљавање ученика за рад са основним елементима програма за обраду видео фајлова; 

-Оспособљавање ученика за рад са основним елементима програма за израду анимација; 

-Оспособљавање ученика за коришћење једног програма за израду презентација; 

-Оспособљавање ученика за израду једног самосталног пројекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модул 
Број 

часова 
Садржај Исходи 
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Рад са текстом 6 

-Формати текста који се најчешће 

користе у рачунару; 

-Текст едитори и текст процесори; 

-Подешавање тастатуре за упогребу 

различитих врста фонтова; 

-Инсталација жељених фонтова; 

-Алати за обраду текста. Фонтови; 

-Уметање симбола и креирање 

пречица за најчешће коришћене 

симболе; 

-Фонт едитор (креирање сопствених 

слова); 

-АРТ едитори; 

-Примена текста у мултимедији. 

-Подешава тастатуру за употребу 

различитих врста фонтова и 

познаје и инсталира различите 

фонтове; 

-Разликује и користи различите 

алате за обраду текста; 

-Умеће симболе и креира 

пречице за најчешће коришћене 

симболе; 

-Креира сопствени фонт/слова 

помоћу фонт едитора. 

Обрада слике 

на рачунару 
22 

-Извори слика (цртеж, фотографија. 

преузимање слика са Интернета, 

скенирана слика, слика екрана); 

-Основни појмови (пиксели, 

резолуција слике, динамички распон), 

векторска и битмапирана графика, 

компјутерске боје; 

-Основни формати дигиталних слика; 

-Обрада слика и основни поступци 

обраде; 

-Дигиталне слике намењене екранском 

приказу, штампању и приказивању на 

Интернет странама; 

-Поступак скенирање слика; 

-Основне карактеристике и врсте 

дигиталних фотоапарата 

-објасни како настаје дигитални 

запис слике; 

-дефинише појмове: пиксел, 

резолуција, динамички распон, 

векторска и битмапирана 

графика; компјутерске боје и 

модели за представљање боја; 

-разликује основне формате 

дигиталних слика; 

-конвертује слике из једног 

формата у други; 

-користи готове библиотеке 

слика: 

-користи алате за обраду слике; 

-обрађује слику према унапред 

задатим критеријумима (промена 

димензија (резолуције) слике, 
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геометријске трансформације 

слике (транслација, ротација...), 

подешавање осветљаја. 

контраста, боја и оштрине слике; 

-користи филтере за додавање 

специјалних ефеката и монтажу; 

-комбинује више слика за 

креирање сложених слика; 

-припрема слику за шгампу, 

екрански приказ и објављивање 

на Интернет странама; 

-управља поступком скенирања 

слика; 

-набраја основне карактеристике 

и врсте дигиталних 

фотоапарата.- 

Обрада звука 8 

-Звук и основни параметри звука; 

-Аналогни и дигитални звук; 

-Формати звука; 

-Компресија звука различитих 

формата; 

-Конвертовање звука различитих 

формата; 

Обрада звука. 

-разликује појмове дигиталног и 

аналогног звука; 

-објасни разлоге и начине 

компресије звука; 

-наброји и дефинише различите 

формате звука; 

Обрада видео 

фајлова 
10 

-Дигитализација и компресија видео 

записа; 

-Формати видео записа; 

-Конвертовање видео сигнала 

различитих формата; 

-Обрада видео секвенци: 

• монтажа видео записа, 

-објасни поступак 

дигитализације и компресије 

видео записа; 

-наброји и дефинише различите 

формате видео записа: 

-опише поступак конвертовања 

видео сигнала различитог 
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• обрада слика (корекција боје, 

светлости, примена 

специјалних филтара...), 

• додавање текста, 

• додавање видео ефеката, 

• додавање звука видео запису. 

формата: 

-врши обраду видео секвенце 

према унапред задатим 

критеријумима (монтирање 

видео записа, корекција боје, 

светлости, примена специјалних 

филтара, додавање текста , 

додавање видео ефеката, 

додавање звука видео запису). 

Анимација 10 

-Појам анимације; 

-Врсте компјутерске анимације; 

-Алати за израду анимација: 

-Анимације на веб-у; 

-Израда анимације. 

-дефинише појам анимације; 

-наброји и дефинише врсте 

компјутерских анимација: 

-наброји различите алате за 

израду анимација, препознаје 

њихове разлике и место примене; 

-користи неки од једноставнијих 

алата за израду анимација; 

-израђује једносгавну анимацију 

према унапред задатим 

критеријумима (број слика. боје). 

Израда 

мултимедијалне 

презентације 

10 

-Појам и основни појмови 

презентације; 

-Радно окружење; 

-Унос садржаја (текста, звука, 

графике. видеа, анимације); 

-Сложене презентације; 

-Приказивање презентација. 

-подешава радно окружење 

програма за израду презентација; 

-управља презентацијама и чува 

их у различитим форматима и 

верзијама; 

-израђује презентације према 

унапред задатим критеријумима 

(текстом, звуком, сликом и 

анимацијом); 

-израђује сложене презентације 

(интерактивне, са 
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хиперлинковима и акционим 

дугмадима...); 

-приказује и излаже презентацију 

Израда 

самосталног 

пројекта 

8 

-Кораци у изради самосталног 

пројекта; 

-Шта самостални пројекат треба да 

садржи: 

-Тимски рад у пројектном задатку; 

-Презентација готовог пројекта 

-припреми план реализације 

самосталног пројекта; 

-прикупи и обради потребан 

материјал и податке за израду 

пројекта; 

-изради пројекат према задатим 

критеријумима; 

-презентује готов пројекат. 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира 

како да ученици остваре исходе и да изабере одговарајуће методе,  активности и технике за рад са ученицима. 

Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине које су ученику потребне за даље 

учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на 

основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи разликују, да се неки могу лакше и 

брже остварити, док је за одређене потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима.  Исходе треба 

посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. На ставу у том смислу треба усмерити на развијање 

компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

 

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз вежбе, при чему се ученици се деле у групе до 15 ученика. Програм за први разред организован 

је кроз 7 модула. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни 
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рад, практичан рад, визуелне методе, вербалне методе, демонстративне методе). У настави се могу користити различита 

наставна средства (рачунар, пројектор..) 

На часовима вежби потребно је урадити следеће: 

 

2. У оквиру модула Рад са текстом 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања. 

Конкретне примере за вежбање прилагодити образовном профилу кроз корелацију са стручним предметима. 

При реализацији овог модула инсистирати на правопису и употреби одговарајућег језика тастатуре. 

 

3. У оквиру модула Обрада слике на рачунару 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања. 

Конкретнс примсре за всжбањс прилагодити образовном профилу кроз корелацију са стручним предметима 

Почети од креирања једноставних цртежа, затим објаснити сликање екрана и обраду тако добијених слика. 

Демонстрирати поступак скенирања и фотографисања дигиталним фотоапаратом. 

Ако је могуће обезбедити свим ученицима да стекну практично искуство у раду са скенером и дигиталним фотоапаратом. 

 

      3.  У оквиру  модула Обрада звука 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања. 

Конкретнс примере за вежбањс прилагодити образовном профилу кроз корелацију са стручним предметима. 

Показати начине конвертовања звучног записа из оригиналног формата у неки други формат записа (нпр. mpЗ или wav). 

Демонсгрирати ученицима рад у неком од актуелних програмских пакета за обраду звука. 

Радити у бесплатним програмима, на пр. Аudacity и сличним. 

Показати како се може снимити глас или неки други звук и обрадити, такође показати како се може постојећи аудио 

запис сећи, монтирати. користити ефекте. 

 

 

4. У оквиру модула Обрада видео фајлова 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања. 

Конкретне примере за вежбањс прилагодити образовном профилу кроз корелацију са стручним предметима. 

Формате (МРЕG, МЈРЕG, АVI,  DV, RМ, DivX) објаснити информативно. 
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Снимити кратке видео секвенце, обрадити типове видео фајлова, објаснити обраду видео секвенци, монтажу и примену 

ефеката. 

Најједноставније је радити у програмском пакету Моvie Макеr. 

 

5. У оквиру модула Анимација 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања. 

Конкретне примере за вежбањс прилагодити образовном профилу кроз корелацију са стручним предметима. 

Дефинисати појам анимације, демонстрирати на примеру израду једноставне анимације на задату тему. 

Приликом упознавања ученика са врстама анимација посeбни акценат ставити на анимације на Web-у, Shockwave Flash, 

GIF анимације). 

Информативно упознати ученике са интерактивним анимацијама. 

Најједноставније је радити са програмима GIF Creator, GIF animator  Microsoft Photo Story.  

 

6. У оквиру модула Израда мултимедијалне презентације 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања. 

Подстицати ученике да користе претходно стечена знања при изради самосталне презентације. 

Конкретне примере за вежбање прилагодити образовном профилу кроз корелацију са стручним предмeтима. 

Објаснити начин креирања слајдова на основу шаблона. Указати на могућност убацивања објеката из других програма 

(програми за обраду текста, слика, цргежа, табела, звука, видео записа). 

Објаснити појам анимације у слајду као и различите ефекте преласка измeђу слајдова. 

Ученицима показати могућност комбиновања различитих мултимедијалних садржаја и прављења мултимедијалних 

пројеката. 

У начину презентовања мултимедијалног садржаја поменути уређаје који служе за приказивање мултимедијалног 

садржаја. 

Препорука је да се ураде једноставне презентације у програмима Power Point или OpenOffice.org. 

7. У оквиру модула Израда самосталног пројекта 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања. 

Циљ модула јe да ученици примене стечено знање из рачунарске графике и мултимедије на пројекат по избору. 

Теме пројекта могу бити слободне или их наставник може одредити, али се препоручују теме везане за неку наставну 

јединицу из предмета који се слуша у току школске године. 
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Препоручује се да наставник оформи тимове од три до четири ученика, који ће радити на истом пројектном задатку, као и 

да помогне ученицима да расподеле обавезе и улоге у тиму. 

 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, учесталост 

јављања, квалитет одговора, уважавање гледишта других ученика, однос према раду, способност примене теоријских 

знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- самостални практични рад; 

- тестове знања; 

- активности ученика на часовима; 

 

IV Међупредметне компетенције 

- Компетенција за целоживотно учење; 

- Комуникације; 

- Рад с подацима и информацијама; 

- Дигитална компетенција; 

- Решавање проблема; 

- Сарадња; 

- Одговоран однос према здрављу; 

- Одговоран однос према околини; 

- Естетичка компетенција; 

- Предузимљивост; 

- Оријентација ка предузентиштву.  

 

 

Кроз наставни садржај  Рачунарска графика и мултимедија реализују се и општи принципи образовања и васпитања. 
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Наставни предмет Рачунарска графика и мултимедија омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, 

подједнако давање шанси свим ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз 

коришћење разноврсних облика учења (учење путем покушаја и погрешака, инструментално учење, учење по моделу, 

учење увиђањем...). Кроз облике рада, наставне методе, коришћење разновсних наставних средстава, различиих софтвера, 

похваљивањем ученика, давањем препорука за даље напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције 

подиже се квалитет образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код ученика. Кроз редовно праћење 

реформисаних наставних планова и програма, иновација у електротехници ученицима ће бити омогућено континуирано 

напредовање у области електротехнике. Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну наставу,  допунску или 

додатну наставу, секције, ванаставне активности  као и учешће у различитим активностиваа током жиовота са циљем 

сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван установе, 

омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским старешином, 

стручним већем омогућава хоризонталну и вертикалну проходност, којом се осигурава могућност да ученици током 

образовања промене врсту образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и стицања вишег нивоа 

образовања (вертикална проходност);  

 

 

 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и 

даровити) уз обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима 

образовања и васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене 

материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим 

проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и 

индивидуализацију и наставом на даљину;  

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања 

одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се 

кроз континуирано међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и 

вредновање напредовање ученика.  
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Кроз наставу Рачунарска графика и мултимедија реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на вежбама води се рачуна о ергонометрији, развијању и практиковању здравих животних стилова, 

свести о важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне компетенције за целоживотно учење 

(комуникација на матерњем језику, учење учења, дигиталне компетенције,..) међупредметне компетенције и стручне 

компетенције у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, 

да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током учења, да управља 

учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће умети да пронађе и асимилује нова знања и вештине, 

користећи претходно учење и ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, 

стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности 

самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу 

инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

 

Кроз наставу Рачунарска графика и мултимедија оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања 

и васпитања оствариће се кроз усмено изаражавање, домаће задатке, практичну наставу, вежбе где ће ученици показати 

да ли примењују нова сазнања. Зависно од наставне јединице или типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да 

прикупља, анализира, организује и критички процењује информације; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради 

са другим уленицима буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење 

других;Ученику помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и другу, доступну литературу, како да разликује и 

повезује целине.  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан 

начин дошао до решења проблема који ми се свакодневно јављају.  

Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта 

не. Да зна како да се понаша у дигиталној комуникацији са другима.  

 

 

 

Кроз наставу Рачунарска графика и мултимедија реализоваће се и стандарди образовања и васпитања. 
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Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно 

самовредновање и вредновање рада наставника. 

Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору 

уџбеника;  

 

Стандард 1. Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења 

Показатељи 

1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и 

доприноси остваривању дефинисаних исхода образовања и васпитања. 

2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и 

развијању компетенција ученика. 

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, 

закључцима, тумачењима, актуелним подацима и савременим достигнућима. 

4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака. 

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан 

циљевима образовања и васпитања. 

7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета. 

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, 

функционално прате ток излагања у уџбенику и имају за циљ да допуне или 

појасне садржаје који одговарају програму предмета. 

Стандард 2. Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење 

Показатељи 

1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом 

предзнању. 

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и 

стицању функционалних знања. 

3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите 

облике рада. 

4. Уџбеник подржава различите стилове учења. 

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог 

напретка у учењу. 

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација. 
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7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 

8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, 

његовом применом и даљим учењем. 

9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и 

мотивише за самостално учење. 

Стандард 3. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима 

Показатељи 

1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру. 

2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе 

предмета. 

3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и 

релевантни. 

4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно 

формулисани, различити по сложености и функцији и подстичу примену 

наученог. 

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у 

коме ученици живе и не доводе у опасност ученика, нити угрожавају 

животну средину. 

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени. 

Стандард 4. Језик уџбеника је одговарајући и функционалан 

Показатељи 

1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан. 

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика. 

3. Текст је језички и стилски уједначен. 

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту 

где се користе. 

5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 

Стандард 5. Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен 

Показатељи 

1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, 

врсту школе или образовни профил је уџбеник намењен. 

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и 

доследно. 

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и 
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омогућава прегледност на свим уређајима на којима је предвиђено 

коришћење уџбеника. 

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално 

учење у складу са узрастом и предзнањем ученика. 

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран 

приступ садржајима. 

6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика. 

 

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

 

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље 

учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са 

тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео 

ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се 

односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање 

дискриминациjе и друго. 

 

Стандарди квалификација ће се реализовати кроз успешно завршен процес средњег стручног образовања. Програм 

средњег стручног образовања за стицање квалификација траје четири године. Квалификација се заснива на опису рада, 

циљевима и исходима средњег стручног образовања.  

  

Наставни предмет: Увод у архитектуру рачунара 
Разред: први 

 

Циљ учења наставног предмета:  
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-Оспособљавање ученика за препознавање врста, карактеристика и функција различитих рачунарских система; 

-Оспособљавање ученика за препознавање врста, карактеристика и функција различитих микропроцесора; 

-Оспособљавање ученика за препознавање врсга, карактерисгика и функција различитих меморија рачунарског система; 

 

 

Модул 
Број 

часова 
Садржај Исходи 

Архитектура 

рачунара 
15 

-Појам рачунарског система; 

-Подела рачунарских система; 

-Фазе развоја рачунарских система; 

-Појам хардвера и софтвера; 

-Инструкције и програм; 

-Вон-Нојманов модел рачунара; 

-Улога СРU (Сепtra1 Рrocessing Unit) у 

-Вон-Нојмановом моделу; 

-Улога меморија у Вон-Нојмановом 

моделу; 

-Улога улазно-излазних уређаја у Вон- 

Нојмановом моделу; 

-Архитектура рачунарског система; 

-Принципи реализације савремених 

рачунара; 

-Блок шема савременог рачунара; 

-Принцип рада савременог рачунара; 

-Преносни рачунари; 

-Блок шема преносног рачунара: 

-Произвођачи рачунара: 

-дефинише појам рачунарског 

система; 

-наведе поделу рачунарских 

система; 

-опише фазе развоја рачунарских 

сисгема и њихове  

специфичности; 

-дефинише појам хардвера и 

софтвера; 

-дефинише и објасни појам 

инструкције и програма: 

-разликује различите архитектуре 

рачунарског система (РС-

Personal Computer), преносне 

рачунаре,...); 

-наведе целине Вон-Нојмановог 

модела; 

-објасни концепт Вон-

Нојманово1 модела; 

-анализира Вон-Нојманов модел 

рачунара; 

-нацрта и опише блок шему 

савременог рачунара; 
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-објасни принцип рада 

савременог рачунара; 

-наброји модуле 

/компоненте/савремене 

рачунарске конфигурације; 

-упореди структуру савременог 

рачунара са Вон-Нојмановим 

моделом рачунара. 

Архитектура 

микропроцесора 
34 

-Улога и функција  микропроцесора; 

-Структура  микропроцесора; 

-Принцип рада  микропроцесора; 

-Инструкције и њихово извршавање; 

-CISC(Comlex Instruction Set Computer-

процесор са комплексним скупом 

инструкција) и RISC(Reduced 

Instruction Set Computer-процесор с 

аредукованим  скупом инструкција) 

архитектуре микропроцесора; 

-Серијско, проточно и паралелно 

извршавање инструкција; 

-Суперскаларна  архитектура 

микропроцесора; 

-Карактеристике  микропроцесора; 

-Микропроцесори са више 

језгара(Multi-core); 

-објасни улогу и функцију 

микропроцесора; 

-шематски прикаже структуру 

микропроцесора ; 

опише   структуру  

микропроцесора ;објасни улогу 

сваке целине; 

-наведе и дефонише специфичне 

вредности микропроцесора; 

-наведе и објасни начине 

извршавања инструкције; 

-наведе основне архитектуре 

микропроцесора; опише сваку 

архитектуру појединачно; 

-упореди различите архитектуре 

микропроцесора; 

-објасни суперскаларну 
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-Карактеристике вишејезгарних 

микропроцесора; 

-Слотови за  микропроцесоре; 

-Радни напон  микропроцесора; 

-Хлађење  микропроцесора; 

-Развој  микропроцесора; 

-Произвођачи  микропроцесора; 

 

архитектуру микропроцесора; 

-разликује 8-итме, 16-битне, 32-

битне, 64-битне микропроцесоре; 

-наведе спецофичне вредности за 

одређени тип микропроцесора; 

-објасни микропроцесоре са 

више језгара; разликује типове 

микропроцесоре са више 

језгара;наведе карактеристике 

микропроцесоре са више језгара;  

-разликује термине Dual Core, 

Core 2Duo, Core 2Quad, Quad-

Core; опише карактеристике ових 

микропроцесора; 

-разликује термине Core i3, Core 

i5, Core i7, Core i9; 

-упореди микропроцесоре са 

једним језгром са 

мокропроцесорима са више 

језгара; 

-провери и упореди лежишта за 

поједине типове 

микропроцесора,  

-провери називне вредности 

напајања  микропроцесора; 

-објасни поступак хлађења 

микропроцесора; 

-објасни историјски развој 

микропроцесора; наведе 

карактеристичне вредности за 

поједине микропроцесоре, 
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представнике одређене 

генерације микропроцесора; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меморијски 

систем рачунара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

-Улога и функција меморије; 

-Параметро меморије; 

-Класификација меморије; 

-Хијерархија меморије у рачунарском 

систему; 

-Оперативна(радна) меморија; 

-Меморија само за читање(Read Only 

Memory ROM); 

-Скривена(Cashe)меморија 

рачунарског система; 

-Динамичка меморија са произвољним 

приступом(Dinamic random access 

memory, DRAM) и статичка меморија 

са произвољним приступом(Static 

random access memory, SRAM); 

-Меморијске технологије у 

рачунарским системима; 

-Меморијске модули у рачунарским 

системима; 

-Кашњење(латенција); Парност 

меморије(Parity Memory)и код за 

проверу грешака(Error Correcting Code, 

ECC); 

-Магацинска (стек) меморија;  

-Спољна(секундарна) меморија;  

-Произвиђачи меморија;  

 

-објасни улогу и функцију 

меморије; 

-наброји и објасни основне 

параметре сваке  меморије; 

-дефинише параметре за 

класификацију меморија; 

-објасни поделу меморија на 

основу одређеног критеријума и 

опише сваку групу меморија; 

-објасни и шематски прикаже 

хијерархију меморијског система 

у рачунару; 

-укаже на улогу оперативне 

(радне) меморије и објасни 

принцип рада у рачунарском 

систему; 

-укаже на улогу меморије само за 

читање  и објасни принцип рада 

у рачунарском систему; 

-објасни улогу скривене 

меморије, наброји нивое 

скривених меморија и укаже на 

њихову улогу; објасни принцип 

рада скривене меморије  у 

рачунарском систему; 

-објасни SRAM и DRAM 

технологије; упореди  SRAM и 

DRAM меморије; разликује 
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SRAM и DRAM; објасни начин 

рада SDRAM(Synchronous 

DRAM) и DDR( Double Data 

Rate) SDRAM; 

-објасни разлику између 

SIMM(Single Inline Memory 

Module)  и  DIMM(Dual   Inline 

Memory Module)  меморијских 

модула; 

-наброји меморијске модуле који 

се користе у рачунарском 

систему; објасни начине рада 

меморијских модула; упореди 

поједине меморијске модуле; 

објасни проблеме који настају у 

преносу података код 

меморијских модула;  

-опише начине за отклањање 

грешака у раду; 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира 

како да ученици остваре исходе и да изабере одговарајуће методе,  активности и технике за рад са ученицима. 

Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине које су ученику потребне за даље 

учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на 

основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи разликују, да се неки могу лакше и 

брже остварити, док је за одређене потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима.  Исходе треба 

посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. На ставу у том смислу треба усмерити на развијање 

компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 
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На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

 

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз теирујску наставу. Програм за први разред организован је кроз 3 модула. Наставник користи 

различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни рад, визуелне методе, вербалне 

методе, демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор..) 

На часовима  је потребно  урадити следеће: 

 

8. У оквиру модула Архитектура рачунара 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања. 

-Шематски приказати структуру савременог рачунарског система и упоредити јс са Вон - Нојмановим моделом 

-Детаљно објаснити принцип рада савременог рачунарског система. 

-Навести све модуле/комионенте/ савременог рачунарског система. 

 

9. У оквиру модула Архитектура микропроцесора 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања. 

 

-Ученицима објаснити појмове серијског, проточног и паралелнг извршавања инструкција; 

-Ученицима објаснити улогу и основне функције микропроцесора (процесора); 

-Дати шематски приказ структуре микропроцесора: детаљно објаснити стуктуру микропроцесора; указати на 

аритметичко-логичку јединицу, управљачку (командну) јединици, скуп унутрашњих регистара и унутрашње магистарале: 

-Ученицима објаснити појам рачунарског система. 

-Ученицима указати на развој рачунарских система. 

Ученицима детаљно објаснити основне функције рачунара. 

-Шематски приказати Вон - Нојманов модел рачунара и објаснити улогу сваке целине. 

-Детаљно објаснити Вон - Нојманов концепт рачунарског система.. 
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-Ученицима објаснити улогу рсгистара микропроцесора и дати поделу регистара; 

-Ученицима указати на параметре микропроцесора који описују његове специфичне карактеристике; Пре свега. објаснити 

брзину процесора (интерни такт процесора), ширина адресне магистрале, ширина улазно-излазне магистрале података и 

величина регистара; 

-Ученицима објаснити везу између интерног такта (брзине) процесора и брзине матичне плоче; 

-Ученицима указати на два основна типа (архитектуре микропроцесора) извршавања инструкција, и то: СISC и RISC. 

-Детаљно објаснити СISC и RISC архитектуру микропроцесора; направити компарацију између ове две архитектуре; 

-Детаљно објаснити суперскаларну архитектуру; акценат бацити на целине које улазе код суперскаларне архитектуре 

микропроцесора; детаљно објаснити улогу нивое кеш меморије у решавању проблема pupeline-а /паралелизам на нивоу 

инструкције/. 

-На крају указати на разлику RISC архитектуре у односу Фон Нојмановог концепт(Низ операција, уместо да се 

секвенцијално извршава као код Фон Нојманове архитектуре, може да се разложи на више једноставних проблема са 

паралелним извршавањсм. Ученицима указати да је овакав процес обраде значајно бржи); 

-Ученицима детаљно објаснити карактеристике 8 - битних, 16 - битних, 32 - битних и 64 - битних микропроцесора; 

-Ученицима објаснити шта су то микропроцесори са вишс језгара; указати на предности које пружају овакви 

микропроцесори; објаснити термине за микропроцесоре Dual Соrе, Соrе2Duo,  Соrе2Quad, Quad -Соre; објаснити термине 

за микропроцесоре Соrе i3, Соrе i5, Соrе i7, Соrе i9 ; 

-Ученицима указати на лежишта (Sockete-е) која се користe за микропроцeсорe; указати на врeдност напона напајања 

микропроцесора; акценат бацити на новијe моделе микропроцсeора; 

-Објаснити поступак хлађења микропроцесора; 

-Ученицима објаснити историјски развој микропроцесора; узети у обзир развој микропроцесора кроз генерације (седам 

генерација микропроцесора); за сваку генерацију указати на карактеристичне микропроцесоре и њихове вредности 

(интерни такт микропроцесора,  ширина адресне магистрале, кеш меморије, брзина меморијске магистрале); 

 

 

      3.  У оквиру  модула Меморијски систем рачунара 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања. 

-Ученицима објаснити намену меморије у рачунарском систему; 

-Навести параметре меморија и детаљно објаснити сваки параметар (капацитет, меморијски циклус, време приступа, 

јединица преноса, брзина преноса података, цена по једном биту); 
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-Дати општу поделу меморија (унутрашње и спољашне меморије); дефинисати критеријуме на основу којих ћемо 

извршити класификацију меморија  (у обзир узети следеће критеријуме: физички принцип записивања и чувања података, 

метод приступа подацима, начин организације података  и задржавање података након искључења напајања); 

-Ученицима објаснити поделу меморија на основу свих, горе наведених критеријума: сваку групу меморија у подели 

повезати са конкретном меморијом рачунарског система; 

-Детаљно објаснити и шематски приказати хијерархију меморија у рачунарском систему;указати на карактеристичне 

вредности за све меморије у  меморијском систему рачунара (меморијски медијум, средње време приступа подацима, 

пропусна моћ, капацитет медијума, цена медијума /меморије/); 

-Ученицим објаснити улогу оперативне меморије; детаљно објаснити принцип рада оперативне меморије; 

-Ученицима објаснити улогу меморије само за читање - RОМ (Read Only Memory); детаљно објаснити принцип рада RОМ 

меморије; указати на различите врсте RОМ чипа и њихове специфичности; акценат ставити на електрични избрисиви 

програмабилни RОМ (Еlectrically Erasable Programmable RОМ-EEPROM); 

-Ученицима објаснити улогу КЕШ меморије у рачунарском систему; указати на параметре КЕШ меморије;  

-Детаљно објаснити структуру и начин рада DRAM и SRAM меморија; указати на предности и мане DRAM и SRAM 

меморија:  Асинхрони и синхрони DRAM и SRAM; 

-Ученицима навести меморијске модуле који се користе у рачунарским системима; Објаснити начин  функционисања 

SIMM и DIMM меморијских модула; 

-Ученицима објасниги појам кашњења; указати на решења која се користи за отклањање грешака у раду меморије; 

објаснити начин функционисања парности меморије и код за проверу грешака; 

-Ученицима објаснити начин рада стек меморије; 

-Објаснити улогу спољне меморије у рачунарском систему; набројати представнике секундарне меморије; детаљно 

објаснити принцип рада и организацију података на хард диску, оптичким и флеш меморијама; 

-Ученицима објаснити иојам виртуелна меморија; детаљно објаснити технику управљања меморијом која се 

имплементира користећи и хардвер и софтвер (виртуелна меморија) 

-Учсницима указати на водеће светскс компаније које се баве производњом меморија; 

 

 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења  
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Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, учесталост 

јављања, квалитет одговора, уважавање гледишта других ученика, однос према раду, способност примене теоријских 

знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- тестове знања; 

- усмено излагање; 

- активности ученика на часовима; 

 

IV Међупредметне компетенције 

- Компетенција за целоживотно учење; 

- Комуникације; 

- Рад с подацима и информацијама; 

- Дигитална компетенција; 

- Решавање проблема; 

- Сарадња; 

- Одговоран однос према здрављу; 

- Одговоран однос према околини; 

- Естетичка компетенција; 

- Предузимљивост; 

- Оријентација ка предузентиштву.  

 

 

Кроз наставни садржај  Увод у архитектуру рачунара реализују се се и општи принципи образовања и васпитања. 

 

Наставни предмет Увод у архитектуру рачунара омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако 

давање шанси свим ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење 

разноврсних облика учења (учење путем покушаја и погрешака, инструментално учење, учење по моделу, учење 

увиђањем...). Кроз облике рада, наставне методе, коришћење разновсних наставних средстава, различиих софтвера, 
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похваљивањем ученика, давањем препорука за даље напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције 

подиже се квалитет образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код ученика. Кроз редовно праћење 

реформисаних наставних планова и програма, иновација у електротехници ученицима ће бити омогућено континуирано 

напредовање у области електротехнике. Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну наставу,  допунску или 

додатну наставу, секције, ванаставне активности  као и учешће у различитим активностиваа током жиовота са циљем 

сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван установе, 

омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским старешином, 

стручним већем омогућава хоризонталну и вертикалну проходност, којом се осигурава могућност да ученици током 

образовања промене врсту образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и стицања вишег нивоа 

образовања (вертикална проходност);  

 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и 

даровити) уз обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима 

образовања и васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене 

материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим 

проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и 

индивидуализацију и наставом на даљину;  

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања 

одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се 

кроз континуирано међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и 

вредновање напредовање ученика.  

 

Кроз наставу Увод у архитектуру рачунара реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на часу води се рачуна о ергонометрији, развијању и практиковању здравих животних стилова, свести о 

важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне компетенције за целоживотно учење 

(комуникација на матерњем језику, учење учења, дигиталне компетенције,..) међупредметне компетенције и стручне 

компетенције у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, 

да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током учења, да управља 
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учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће умети да пронађе и асимилује нова знања и вештине, 

користећи претходно учење и ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, 

стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности 

самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу 

инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

 

Кроз наставу Увод у архитектуру рачунара оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања 

и васпитања оствариће се кроз усмено изаражавање, домаће задатке, практичну наставу, вежбе где ће ученици показати 

да ли примењују нова сазнања. Зависно од наставне јединице или типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да 

прикупља, анализира, организује и критички процењује информације; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради 

са другим уленицима буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење 

других;Ученику помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и другу, доступну литературу, како да разликује и 

повезује целине.  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан 

начин дошао до решења проблема који ми се свакодневно јављају.  

Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта 

не. Да зна како да се понаша у дигиталној комуникацији са другима.  

 

Кроз наставу Увод у архитектуру рачунара реализоваће се и стандарди образовања и васпитања. 

Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно 

самовредновање и вредновање рада наставника. 

Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору 

уџбеника;  

 

Стандард 1. Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења 

Показатељи 

1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и 

доприноси остваривању дефинисаних исхода образовања и васпитања. 

2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и 
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развијању компетенција ученика. 

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, 

закључцима, тумачењима, актуелним подацима и савременим достигнућима. 

4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака. 

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан 

циљевима образовања и васпитања. 

7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета. 

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, 

функционално прате ток излагања у уџбенику и имају за циљ да допуне или 

појасне садржаје који одговарају програму предмета. 

Стандард 2. Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење 

Показатељи 

1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом 

предзнању. 

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и 

стицању функционалних знања. 

3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите 

облике рада. 

4. Уџбеник подржава различите стилове учења. 

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог 

напретка у учењу. 

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација. 

7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 

8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, 

његовом применом и даљим учењем. 

9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и 

мотивише за самостално учење. 

Стандард 3. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима 

Показатељи 

1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру. 

2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе 

предмета. 
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3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и 

релевантни. 

4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно 

формулисани, различити по сложености и функцији и подстичу примену 

наученог. 

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у 

коме ученици живе и не доводе у опасност ученика, нити угрожавају 

животну средину. 

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени. 

Стандард 4. Језик уџбеника је одговарајући и функционалан 

Показатељи 

1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан. 

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика. 

3. Текст је језички и стилски уједначен. 

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту 

где се користе. 

5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 

Стандард 5. Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен 

Показатељи 

1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, 

врсту школе или образовни профил је уџбеник намењен. 

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и 

доследно. 

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и 

омогућава прегледност на свим уређајима на којима је предвиђено 

коришћење уџбеника. 

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално 

учење у складу са узрастом и предзнањем ученика. 

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран 

приступ садржајима. 

6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика. 

 

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  
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- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

 

 

 

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље 

учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са 

тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео 

ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се 

односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање 

дискриминациjе и друго. 

 

Стандарди квалификација ће се реализовати кроз успешно завршен процес средњег стручног образовања. Програм 

средњег стручног образовања за стицање квалификација траје четири године. Квалификација се заснива на опису рада, 

циљевима и исходима средњег стручног образовања.  

  

 

 

Наставни предмет: Практична настава - електро 

Разред: први 

 

 

Циљ учења наставног предмета:  

 

-Развијање навика за чување здравља и придржавања мера заштите на раду; 

-Оспособљавање ученика за организовање рада и рационално коришћење енергије и материјала; 

-Оспособљавање ученика да користе стандарде, нормативе, каталоге и техничко-технолошку документацију; 
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-Оспособљавање ученика да правилно користе уређаје, алат и прибор; 

-Оспособљавање ученика да изводе радове у електротехничкој струци (припрема крајева проводника, израда кабловских 

снопића, уградња електронских елемената, монтажа и повезивање електротехничког прибора, мерења и испитивања); 

-Развијање одговорности према роковима, квалитету и прецизности у послу; 

-Оспособљавање ученика за обраду, разбрајање, повезивање, лемљење инсталационих каблова и проводника; 

 

 

Модул 
Број 

часова 
Садржај Исходи 

 

 

Заштитна 

средства и мере 

заштите 

4 

-Утицај електричне струје на човека; 

-Мере заштите на раду; 

-Пружање прве помоћи. 

-примењује заштитне мере од 

штетног утицаја електричне 

струје; 

-користи заштитну опрему; 

-пружи прву помоћ унесрећеном 

од удара електричне струје. 

Алат-одржавање 

и коришћење 

 

4 

-Алати који се користе у 

електротехници; 

-Одржавање алата. 

-одабере и користи алат; 

-одржава алат. 

Електро-

инсталациони 

прибор 

5 

-Електроинсталациони прибор 

(осигурачи, прекидачи, утичнице, 

сијалична грла); 

-повеже помоћу проводника 

основни електроинсталациони 

прибор; 

 

 

 

Универзални 

инструменти 

 

6 

-Универзални дигитални инструмент; 

-Универзални аналогни инструмент. 

-користи аналогне и дигиталне 

мерне инструменте; 

-подеси инструмент 

(једносмерна, наизменична 

струја),  

-одабере мерно подручје; 

-измери основне електричне 

величине: напон, струју, опор и 

капацитивност 



Школски програм 2022-2026. 
 

 

 

196 

 

 

Лемљење 

6 

-Спајање проводника лемљењем; 

-Лемљење на штампаној плочи. 

-одабере опрему и материјал; 

-изведе припрему за лемљење; 

-изврши лемљење. 

 

 

Пасивни електро 

елементи 
12 

-Отпорници (начин израде, врста, 

обележавање, примена); 

-Кондезатори (начин израде, врста. 

обележавање, примена); 

-Калемови и трансформатори 

(прорачун. израда, примена). 

-одабере на основу ознаке 

отпорник, кондезатор и калем;  

- испита исправност елемената;  

-замени и угради пасивне 

елементе у одговарајуће струјно 

коло. 

 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира 

како да ученици остваре исходе и да изабере одговарајуће методе,  активности и технике за рад са ученицима. 

Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине које су ученику потребне за даље 

учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на 

основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи разликују, да се неки могу лакше 

и брже остварити, док је за одређене потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима.  Исходе 

треба посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. На ставу у том смислу треба усмерити на 

развијање компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

 

II Оставаривање наставе и учења  
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Настава се реализује кроз теорујску наставу и практичан рад. Програм за први   разред организован је кроз 6 модула. 

Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни рад, визуелне 

методе, вербалне методе, демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна средства 

(рачунар, пројектор..) 

 

Током реализације сваке теме увек се придржавати истог принципа: теоретски објаснити појаву или законитост, 

потврдити је рачунски (тамо где је то могуће) а онда извршити демонстрацију или мерења у лаборагорији у 

зависности од услова. 

 

На часовима  је потребно  урадити следеће: 

 

У оквиру модула Заштитна средства и мере заштите 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања. 

-Демонстрирати рад заштитних средстава. 

-Демонстрирати пружање прве помоћи. 

 

 

У оквиру модула Алат-одржавање у коришћење 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања. 

 

-Користити каталоге уређаја и алата. 

-Демонстрирати примену алата. 

-Демонстрирати начин одржавања алата. 

 

У оквиру модула Електро-инсталациони прибор 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања. 

 

-Користити каталоге произвођача. 

-Демонстрирати монтажу и повезивање опреме у струјно коло. 

-Демонстрирати методе за утврђивање исправности прибора. 
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У оквиру модула Универзални инструменти 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања. 

 

-Демонстрирати рад са инструментом. 

-Извршити мерења на монтажним плочама. 

 

У оквиру модула Лемљење 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања. 

 

-Користити стручну литературу. 

-Демонстрирати спајање проводника лемљењем. 

-Демонстрирати лемљење на штампаној плочи. 

 

 

 

 

У оквиру модула Пасивни електро елементи 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања. 

-Користити каталоге произвођача 

-Демонстрирати проверу исправности пасивних елемената. 

-Демонстрирати уградњу и повсзивањс елемената у струјно коло. 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, учесталост 

јављања, квалитет одговора, уважавање гледишта других ученика, однос према раду, способност примене теоријских 

знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- тестове знања; 

- активности ученика на часовима; 
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- практичан рад. 

 

IV Међупредметне компетенције 

- Компетенција за целоживотно учење; 

- Комуникације; 

- Рад с подацима и информацијама; 

- Дигитална компетенција; 

- Решавање проблема; 

- Сарадња; 

- Одговоран однос према здрављу; 

- Одговоран однос према околини; 

- Естетичка компетенција; 

- Предузимљивост; 

- Оријентација ка предузентиштву.  

 

Кроз наставни садржај  Практична настава реализују се се и општи принципи образовања и васпитања. 

 

Наставни предмет Практична настава омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси 

свим ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних 

облика учења (учење путем покушаја и погрешака, инструментално учење, учење по моделу, учење увиђањем...). Кроз 

облике рада, наставне методе, коришћење разновсних наставних средстава, различиих софтвера, похваљивањем ученика, 

давањем препорука за даље напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет 

образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних 

планова и програма, иновација у електротехници ученицима ће бити омогућено континуирано напредовање у области 

електротехнике. Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну наставу,  допунску или додатну наставу, 

секције, ванаставне активности  као и учешће у различитим активностиваа током жиовота са циљем сталног 

унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван установе, омогућиће 

високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским старешином, стручним већем 

омогућава хоризонталну и вертикалну проходност, којом се осигурава могућност да ученици током образовања промене 
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врсту образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и стицања вишег нивоа образовања 

(вертикална проходност);  

 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и 

даровити) уз обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима 

образовања и васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене 

материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим 

проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и 

индивидуализацију и наставом на даљину;  

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања 

одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се 

кроз континуирано међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и 

вредновање напредовање ученика.  

 

Кроз наставу Практична настава реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на часу води се рачуна о ергонометрији, развијању и практиковању здравих животних стилова, свести о 

важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне компетенције за целоживотно учење 

(комуникација на матерњем језику, учење учења, дигиталне компетенције,..) међупредметне компетенције и стручне 

компетенције у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, 

да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током учења, да управља 

учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће умети да пронађе и асимилује нова знања и вештине, 

користећи претходно учење и ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, 

стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности 

самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу 

инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

 

Кроз наставу Практична настава оствариће се и исходи образовања и васпитања. 
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Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања 

и васпитања оствариће се кроз усмено изаражавање, домаће задатке, ,  лабораторујске вежбе где ће ученици показати да 

ли примењују нова сазнања. Зависно од наставне јединице или типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да 

прикупља, анализира, организује и критички процењује информације; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради 

са другим уленицима буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење 

других;Ученику помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и другу, доступну литературу, како да разликује и 

повезује целине.  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан 

начин дошао до решења проблема који ми се свакодневно јављају.  

Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта 

не. Да зна како да се понаша у дигиталној комуникацији са другима.  

 

Кроз наставу Практична настава реализоваће се и стандарди образовања и васпитања. 

Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно 

самовредновање и вредновање рада наставника. 

Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору 

уџбеника;  

 

Стандард 1. Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења 

Показатељи 

1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и доприноси 

остваривању дефинисаних исхода образовања и васпитања. 

2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и развијању компетенција 

ученика. 

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, закључцима, 

тумачењима, актуелним подацима и савременим достигнућима. 

4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака. 

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан циљевима 

образовања и васпитања. 

7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета. 
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8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, функционално прате ток 

излагања у уџбенику и имају за циљ да допуне или појасне садржаје који одговарају 

програму предмета. 

Стандард 2. Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење 

Показатељи 

1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом предзнању. 

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и стицању 

функционалних знања. 

3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите облике рада. 

4. Уџбеник подржава различите стилове учења. 

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог напретка у 

учењу. 

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација. 

7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 

8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, његовом применом и 

даљим учењем. 

9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и мотивише за 

самостално учење. 

Стандард 3. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима 

Показатељи 

1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру. 

2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе предмета. 

3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и релевантни. 

4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно формулисани, различити 

по сложености и функцији и подстичу примену наученог. 

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у коме ученици 

живе и не доводе у опасност ученика, нити угрожавају животну средину. 

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени. 

Стандард 4. Језик уџбеника је одговарајући и функционалан 

Показатељи 

1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан. 

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика. 

3. Текст је језички и стилски уједначен. 

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту где се користе. 
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5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 

Стандард 5. Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен 

Показатељи 

1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, врсту школе или 

образовни профил је уџбеник намењен. 

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и доследно. 

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и омогућава прегледност 

на свим уређајима на којима је предвиђено коришћење уџбеника. 

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално учење у складу са 

узрастом и предзнањем ученика. 

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран приступ 

садржајима. 

6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика. 

 

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

 

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за 

даље учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са 

тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би 

допринео ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и 

компетенциjе коjе се односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, 

спречавање дискриминациjе и друго. 

 

Стандарди квалификација ће се реализовати кроз успешно завршен процес средњег стручног образовања. Програм 

средњег стручног образовања за стицање квалификација траје четири године. Квалификација се заснива на опису 

рада, циљевима и исходима средњег стручног образовања.  
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Практична настава  – Машинска пракса 
Образовни профил: Електротехничар рачунара 

 

Редни 

број 

                    Наставни садржај Број  

часова 

обраде 

Остали 

Типови 

часова 

Укупан 

Број 

часова 

1. Правилник заштите на раду-Увод 1 - 1 

2. Радионички алат 6 2 8 

3. Хигијена рада 1 1 2 

4. Техничке карактеристике материјала 3 2 5 

5. Полупроизводи и производи у машинству 4 2 6 

6. Читање техничко технолошке документације 1 1 2 

7. Технолошки поступак при обради материјала  4 2 6 

8. Основни машински елементи 3 4 5 

 УКУПНО: 

 
23 14 37 

 

Циљ наставе је развијање навика за чување здравља и придржавање мера заштите на раду, као и развијање 

одговорности према роковима, квалитету и прецизности у послу; Оспособљавање ученика да правилно користе 

уређаје, алат и прибор;Оспособљавање ученика да врше ручне и машинске операције на материјалима (обележавање, 

резање,турпијање,бушење); Стицање знања о карактеристикама материјала; Оспособљавање ученика за организовање 

рада и рационално коришћење енергије и материјала. 

Задаци: 

- Примењује заштитне мере од механичких повреда и пожара; 

- Примењује заштитну опрему; 
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- Користи уређаје за обраду материјала, као и алат за обележавање; 

- Користи мерни алат и ручни алат; 

- Одржава уређаје и алате и примењује мере заштите на раду; 

- Препозна метале и легуре и 

- Изводи машинске операције. 

 
Редни 

Број 

теме 

Број 

часова 

Наставни 

садржај 

Начин и поступак 

остваривања 

Активности 

ученика 

1. 1 Правилник 

заштите на раду-

Увод 

- Фронтални рад 

- Индивидуални рад 

- Комбиновани рад 

- Вербалне методе 

- Демонстративне 

методе 

- Слуша 

- Одговара на 

питања 

- Уочава 

- закључује 

2. 8 Радионички алат - Фронтални рад 

- Индивидуални рад 

- Комбиновани рад 

- Вербалне методе 

- Демонстративне 

методе 

- Слуша 

- Одговара на 

питања 

- Уочава 

- закључује 

3. 2 Хигијена рада - Фронтални рад 

- Индивидуални рад 

- Комбиновани рад 

- Вербалне методе 

- Демонстративне 

методе 

- Слуша 

- Одговара на 

питања 

- Уочава 

- закључује 

4. 5 Техничке 

карактеристике 
- Фронтални рад 

- Индивидуални рад 

- Слуша 

- Одговара на 
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материјала - Комбиновани рад 

- Вербалне методе 

- Демонстративне 

методе 

питања 

- Уочава 

- закључује 

5. 6 Полупроизводи и 

производи у 

машинству 

- Фронтални рад 

- Индивидуални рад 

- Комбиновани рад 

- Вербалне методе 

- Демонстративне  

- Слуша 

- Одговара на 

питања 

- Уочава 

- закључује 

6. 2 Читање техничко 

технолошке 

документације 

- Фронтални рад 

- Индивидуални рад 

- Комбиновани рад 

- Вербалне методе 

- Демонстрат.мето. 

- Слуша 

- Одговара на 

питања 

- Уочава 

- закључује 

7. 6 Технолошки 

поступак при 

обради 

материјала 

- Фронтални рад 

- Индивидуални рад 

- Комбиновани рад 

- Вербалне методе 

- Демонстративне 

методе 

- Слуша 

- Одговара на 

питања 

- Уочава 

- закључује 

8. 5 Основни 

машински 

елементи 

- Фронтални рад 

- Индивидуални рад 

- Комбиновани рад 

- Вербалне методе 

- Демонстративне 

методе 

- Слуша 

- Одговара на 

питања 

- Уочава 

- закључује 

 

 

  НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 
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Програм је сачињен тако да омогући поступно савладавање почетних знања, умења и вештина машинске обраде, спајања, 

састављање и растављање машина.  

Време по поглављима дато је оријентационо. Програм се реализује тако да се на уводно и припремно излагање троши 

мањи део времена. Највећи део времена треба утрошити на извођењу операција и поступака. То је назначено посебним 

ставовима на крају сваког поглавља. Практични рад треба непрекидно повезивати са градивом из стручних предмета.   

Ученике провести кроз радионице и кабинете, по могућности посетити предузеће или сајам технике и тако их упознати са 

машинама, алатима и приборима.  

Практичан рад по могућности извести на употребном материјалу. Није обавезно сва поглавља реализовати строго по 

редоследу. Реализацију програма прилагодити по могућностима снабдевања материјалом и опремом, односно о 

могућности искоришћења расположивих средстава рада и држати се прдвиђеног времена.  

Практичним радом и упознавање поступака ливења и ковања. Ученици треба да се упознају са овим врстама припремака 

и условима за њихову економичну примену.  

Уз практично испитивање материјала и испитивање тачности машина алатки раде се писмени извештаји – вежбе са 

резултатима испитивања.  

Уз практичан рад на машинама алаткама ученици треба да сагледају и савладавају:  

-начине стезања и базирања и утицај на тачност обраде  

- улогу и значај меродавних режима на економичност обраде и на квалитет површинске обраде за различите материјале и 

различите врсте обраде.  

Садржај практичне наставе је предуслов за одржавање радне и погонске спреме целог моторног возила. Због тога је 

потребно посветити посебну пажњу на упознавању и обучавању на обради појединих наставних области.  

При обради појединих области користити одговарајуће методе и поступке, потребна учила. За поједина поглавља која се 

односе на дијагностику, настава се претежно одржава у радионици, кабинету и лабораторији за одржавање мотора.  

Значајно је у току обуке посветити посебну пажњу, поштовању радне дисциплине и мерама заштите на раду. Упозорити 

учеснике на одговорност у обављању послова и значај поштовања прописа за рад.  

Школа треба да обезбеди услове за обуку вожње ученика према утврђеном програму ауто школе.  

Садржаје програма је неопходно реализовати савременим наставним методама и средствима. У оквиру сваке програмске 

целине, ученике треба оспособљавати за: самостално проналажење, систематизовање и коришћење информација из 

различитих извора; визуелно опажање, поређење и успостављање веза између различитих садржаја; тимски рад; 

самопроцену; презентацију својих радова и групних пројеката и ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију.  

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и 

давање повратне информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба 
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оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака предмета, као и напредак других 

ученика уз одговарајућу аргументацију.  

 

I    Остваривање наставе и учења 

    Настава се реализује кроз теоријску и практичну наству. Програм за први разред организован је кроз 9 наставних тема. 

Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад-

кооперативно учење, практичан рад, визуелне методе, вербалне методе, демонстративне методе). У настави се могу 

користити различита наставна средства (рачунар, пројектор,мерни ,резни,контролни,алат за заваривање и лемњљење и 

др.алат и прибор, шеме, панои..), савремене наставне методе и мултимедијалне презентације. Ученике упућивати да 

користе интернет и стручну литературу,разне врсте алата за мерење,контролу и рад . Постепено их уводити у област кроз 

људске потребе, принципе рада, блок-шеме и бројне примере из живота и праксе.   

   

Место остваривања наставе:Учионица. 

  

 

II   Праћење и вредновање наставе и учења  

 

   Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, учесталост 

јављања, квалитет одговора,однос према алату и опреми за практичан рад,практично извођење наученог применом 

одговарајућег алата,ред и рад у рад на радном месту и радионици уважавање гледишта других ученика, однос према раду, 

способност примене теоријских и практичних  знања у конкретним радним условима.   

 

  III   Међупредметне компетенције   

   

  Компетенција за целоживотно учење;   

 Комуникације;   

 Рад с подацима и информацијама;   

 Дигитална компетенција;   

 Решавање проблема;   

 Сарадња;   

 Одговоран однос према здрављу;   
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 Одговоран однос према околини;   

 Естетичка компетенција;   

 Предузимљивост;   

 Оријентација ка предузентиштву.   

   

Кроз наставни садржај Практична настава  реализују се и општи принципи образовања и васпитања.   

    

Наставни предмет Практична настава омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси 

свим ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних 

облика учења (учење путем покушаја и погрешака, инструментално учење, учење по моделу, учење увиђањем,практично 

учење...). Кроз облике рада, наставне методе, коришћење разновсних наставних средстава, различиих алата и прибора, 

похваљивањем ученика, давањем препорука за даље напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције 

подиже се квалитет образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код ученика.Континуирано учешће ученика 

одвијаће се  кроз редовну наставу, практичну наставу, допунску или додатну наставу, секције, ванаставне активности  као 

и учешће у различитим активностиваа током жиовота са циљем сталног унапређивања компетенција ученика. 

Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз 

сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским старешином, стручним већем омогућава хоризонталну и 

вертикалну проходност, којом се осигурава могућност да ученици током образовања промене врсту образовања 

(хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и стицања вишег нивоа образовања (вертикална проходност);   

   

 У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:    

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и 

даровити) уз обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима 

образовања и васпитања;    

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене 

материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим 

проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и 

индивидуализацију и наставом на даљину;    

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања 

одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се 
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кроз континуирано међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и 

вредновање напредовање ученика.   

   

Кроз Практичну наставу наставу  реализоваће се и циљеви образовања и васпитања.   

    

Кроз активности на практичној настави као и вежбама води се рачуна о ергонометрији, развијању и практиковању 

здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне 

компетенције за целоживотно учење (комуникација на матерњем језику, учење учења,практичне вештине, дигиталне 

компетенције,..) међупредметне компетенције и стручне компетенције у складу са захтевима занимања, потребама 

тржишта рада. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем 

учи, да прати и контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик 

ће умети да пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење,практичне методе и ваншколско 

искуство.    

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, 

стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности 

самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу 

инцијативе, пројекете, сами стварају нове производе,поправљају  да се самооцењују и оцењују друге ученике, да 

анализирају и закљу   

   

Кроз Практичну наставу оствариће се и исходи образовања и васпитања.   

 Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи 

образовања и васпитања оствариће се кроз усмено изаражавање,  дневник практичне наставе, домаће задатке, пројектну 

наставу, практичну наставу, вежбе где ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на 

српском језику, кроз дијалог са наставником или другим ученицима, или кроз графички приказ -цртеж, изрази и тумачи 

идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове. Зависно од наставне јединице или типа часа, ученику се даје задатак у оквиру 

кога ће да прикупља, анализира, организује и критички процењује информације; Од ученика се очекује да се у ситуацијам 

када ради са другим ученицима буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава 

мишљење других;Ученику помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и другу, доступну литературу,како да 

безбедно рукује алатом и прибором, како да разликује и повезује целине.    

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени практично и логичко мишљење како би решио проблем и на 

ефикасан начин дошао до решења проблема који  се свакодневно јављају.    
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Ученик треба да води рачуна о себи и другима у раду са алатима и уређајима,дигиталне технологије. Треба да зна шта је 

дозвољено, а шта не. Да зна како да се понаша у радионици и на радном ме   

   

Кроз предмет Практична настава реализоваће се и стандарди образовања и васпитања.   

Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно 

самовредновање и вредновање рада наставника.   

Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору 

уџбеника; 

 

 

 

Стандард 1.  Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења  

Показатељи  

1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и 

доприноси остваривању дефинисаних исхода образовања и васпитања.  

2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и развијању 

компетенција ученика.  

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, 

закључцима, тумачењима, актуелним подацима и савременим достигнућима.  

4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака.  

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције.  

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан 

циљевима образовања и васпитања.  

7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета.  

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, 

функционално прате ток излагања у уџбенику и имају за циљ да допуне или 

појасне садржаје који одговарају програму предмета.  

Стандард 2.  Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење  

Показатељи  

1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом 

предзнању.  

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и стицању 
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функционалних знања.  

3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите облике 

рада.  

4. Уџбеник подржава различите стилове учења.  

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог 

напретка у учењу.  

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација.  

7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење.  

8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, његовом 

применом и даљим учењем.  

9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и 

мотивише за самостално учење.  

Стандард 3.  Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима  

Показатељи  

1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру.  

2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе 

предмета.  

3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и 

релевантни.  

4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно 

формулисани, различити по сложености и функцији и подстичу примену 

наученог.  

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у 

коме ученици живе и не доводе у опасност ученика, нити угрожавају животну 

средину.  

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени.  

Стандард 4.  Језик уџбеника је одговарајући и функционалан  

Показатељи  

1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан.  

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика.  

3. Текст је језички и стилски уједначен.  

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту 

где се користе.  
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5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја.  

Стандард 5.  Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен  

Показатељи  

1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, 

врсту школе или образовни профил је уџбеник намењен.  

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и 

доследно.  

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и 

омогућава прегледност на свим уређајима на којима је предвиђено коришћење 

уџбеника.  

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално учење 

у складу са узрастом и предзнањем ученика.  

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран 

приступ садржајима.  

6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика.  

 

  Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;   

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;   

- Поучавање и учење-К2;   

- Подршку развоjу личности ученика-К3;   

- Комуникациjу и сарадњу-К4.   

   

Улога наставника вишеструка, jер треба да:   

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље 

учење;   

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са 

тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео 

ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се 

односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање 

дискриминациjе и друго.  
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Стандарди квалификација ће се реализовати кроз успешно завршен процес средњег стручног образовања. Програм 

средњег стручног образовања за стицање квалификација траје четири године. Квалификација се заснива на опису рада, 

циљевима и исходима средњег стручног образовања.   

 
 

Б: ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 

Грађанско васпитање 
Наставни предмет: Грађанско васпитање 

Образовни профил: Средња школа 

Разред: 1. 

Годишњи фонд часова: 37 

Циљ учења наставног предмета Грађанско васпитање је да ученик, изучавајући различите друштвене појаве и процесе, 

постане свестан својих права и одговорности, осетљив за потребе појединаца и заједнице и спреман да активно делује у 

заједници уважавајући демократске вредности. 

 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

– исказује поштовање, брани и афирмише људска права, демократију и владавину закона; 

– критички разматра питања безбедности младих и процеса 

глобализације и доводи их у везу са поштовањем људских 

права; 

– својим понашањем не угрожава своју и туђу безбедност; 

– препозна ситуације угрожености нечијих права и проактивно делује; 

– критички разматра утицај медија на безбедност младих и 

процес глобализације са аспекта поштовања људских права; 

– проналази релевантне и поуздане изворе информација на 

којима заснива своје ставове о безбедности младих и процесу глобализације; 

– у комуникацији активно слуша друге и дискутује аргументима.  
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Област/Тема 
Број 

часова 
Садржај Исходи 

БЕЗБЕДНОСТ МЛАДИХ 15 Увод у програм. 

Безбедоносне претње, ризици, изазови 

за младе. 

Последице угрожене безбедности 

младих. 

Да ли је наше друштво безбедно? 

Како млади могу да се заштите од 

небезбедних ситуација? 

Породица као безбедно или 

небезбедно место за младе. 

Школа као безбедно или небезбедно 

место за младе. 

Друштвене мреже као безбедан или 

небезбедан простор за младе. 

Која се права младих угрожавају у 

ситуацијама које нису безбедне? 

Безбедност младих некада и сад. Има 

ли разлике? 

Какав је утицај медија на безбедност 

младих? 

Ко је одговоран за безбедност 

младих? 

На крају часа, 

ученик ће бити у 

стању да: учествује 

у доношењу 

правила понашања 

у групи и поштује 

их; 

препозна појаве 

које угрожавају 

безбедност младих; 

повезује 

угрожавање права 

младих са 

угрожавањем 

њихове 

безбедности; 

процени када му 

треба помоћ јер му 

је угрожена 

безбедност и зна 

коме да се обрати; 

понаша се на начин 

којим се не 

угрожавају ни 

сопствена ни туђа 

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА 22 Шта је глобализација? Које су њене 

вредности? У којим све областима 

живота се одвијају процеси 
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глобализације. 

Предности и недостаци 

глобализације. 

Како мале државе као што је наша, 

могу сачувати идентитет у глобалном 

друштву? 

Економска фокусираност 

глобализације насупрот социјалним и 

политичким 

правима. 

Међузависност глобализације и 

остварености људских права. 

Глобализација и проблем 

концентрације новца и моћи код 

малог броја људи. 

Улога медија у процесу 

глобализације. Да ли је могућа 

глобализација без 

медија? 

Глобализација и потрошачко 

друштво. Најпознатији светски 

брендови и 

њихове поруке младима. 

Каква је улога међународних 

организација у процесу глобализације 

(УН, 

ЕУ, Савет Европе, УНИЦЕФ, 

УНЕСКО, СТО, ММФ, Светска 

банка)? 

Култура, спорт, уметност и процес 

глобализације. 

безбедност; 

предлаже 

активности које 

доприносе 

повећању 

безбедности 

младих; 

критички разматра 

утицај медија на 

безбедност младих; 

објасни на примеру 

процесе 

глобализације; 

критички разматра 

предности и 

недостатке 

глобализације; 

повезује процесе 

глобализације са 

степеном 

остварености 

људских 

права; 

објасни на примеру 

улогу 

међународних 

организација у 

процесу 

глобализације; 

критички разматра 

утицајмедија у 
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Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

Изборни програм грађанско васпитање ученици могу похађати у сва четири разреда гимназије. Он, као и други изборни 

програми, доприноси остваривању општих исхода образовања и васпитања и развоју кључних и међупредметних 

компетенција. 

Програм доприноси развијању Кључних компетенција за целоживотно учење: комуникација на матерњем језику, 

комуникација на страном језику, учење учења, друштвене и грађанске компетенције, културолошка освешћеност и 

изражавање.  

Програм доприноси развијању Општих, међупредметних компетенција: компетенција за целоживотно учење, одговорно 

учешће у демократском друштву, комуникација, рад са подацима и информацијама, решавање проблема, сарадња, дигитална 

компетенција. То се постиже на тај начин што ученици путем истраживачког и пројектног рада остварују исходе који су дати 

на нивоу теме и целог програма. 

Ослонац за остваривање програма представља опште упутство које се односи на све изборне програме, као и упутство које 

изражава специфичности програма грађанског васпитања. 

У првом разреду програм садржи две теме које су прилагођене узрасту и интересовањима ученика, односно прате актуелна 

дешавања у животу младих и у свету који их окружује. Програм је тако конципиран да одговара ученицима са различитим 

искуством у похађању грађанског васпитања. То значи да га могу успешно похађати и ученици који се први пут сусрећу са 

овим изборним програмом, као и они којима је то пета или девета година како га изучавају. 

Теме пружају велике могућности за истраживачке активности и осмишљавање пројеката. За сваки од њих понуђено је више 

тема које наставник може допунити још неким јер постоје многи аспекти из којих се појам безбедности младих и процес 

глобализације могу посматрати. Предложене теме омогућавају да се сваки програм посматра не само из различитих углова 

већ и из различитих перспектива: временске (некад–данас–сутра) и просторне (локално–глобално). Ослонци за рад на било 

којој теми су кључна питања образовања за демократију – људска права, право и праведност, одговорност, грађанска 

иницијатива и међузависност различитих утицаја. У овом концепту грађанског васпитања питања комуникације, сарадње и 

решавања конфликата немају статус теме али наставник све време води ученике кроз теме имајући у виду 

Који су аргументи 

антиглобалистичког покрета и за шта 

се он залаже? 

процесу 

глобализације; 

наведе основне 

захтеве 

антиглобалистички

х покрета. 
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ове компетенције које се постепено развијају. Свака дискусија је прилика да се ученици подстичу на aктивно слушање, 

аргументовање, нападање проблемаа не на особе, као и на друге вештине конструктивне комуникације. 

Након избора теме којом ће се бавити, ученици, организовани у мање групе, треба да испланирају истраживање које не мора 

да буде велико и сложено али треба да буде реално изводљиво и да садржи потребне кораке. У истраживачким активностима 

ученици ће у највећој мери користити стандардне технике друштвених наука као што су прикупљање података, посматрање, 

интервјуисање, анкетирање, биографска метода, студија случаја, рад на тексту, испитивање ставова, анализа података или 

понашања.Наставник ће 

помоћи ученицима да, уколико буде потребно, припреме различите чек-листе или једноставне инструменте за испитивања 

знања, ставова и вредности, као и да на одговарајући начин обраде добијене податке. 

Начин на који ће ученици реализовати истраживање у великој мери је повезан са темом коју су изабрали. Ако се, на пример, 

ученици определе за тему „Да ли је наше друштво безбедно?‖ 

могу је истраживати на следећи начин: прва група се може бавити прикупљањем података о броју младих у нашој земљи чија 

је безбедност током претходне године била угрожена – на пример, бројем настрадалих у саобраћају; друга група може да 

прикупља одговарајуће податке из земаља у окружењу, а трећа група може да припреми упитник којим ће испитивати 

мишљење вршњака о безбедности младих у саобраћају у нашој земљи у односу на земље у окружењу. Следећи корак је 

упоређивање добијених података и 

извођење закључака. Све наведено може се истраживати и из перспективе некад и сад ради сагледавања повећања или 

смањивања нивоа безбедности младих у саобраћају. 

Уколико се група определи да испитује да ли је школа безбедно место, то може урадити у сарадњи са стручном службом 

школе и прикупити потребне информације о томе колико је и каквих инцидената било у школи, на пример, у току претходне 

године, који су на било који начин утицали на безбедност ученика и који је степен остварености њихових права. Добијени 

подаци се могу квантитативно и квалитативно обрадити. Као додатак тим подацима може се обавити интервју са ученицима 

који су били укључени у 

инциденте. Група, која се определи за истраживање електронског насиља и безбедности на мрежи, може да осмисли кратки 

упитник који ће ученици попуњавати анонимно ради утврђивања колико је њих и на који начин било узнемиравано путем 

интернета и која су им права тиме била угрожена. 

Наставник подстиче ученике да осмишљавају што разноврсније начине истраживања теме и да развијају критички однос 

према добијеним подацима, пре свега у смислу њихове тачности. Међутим, без обзира коју тему обрађивали и на који начин, 

свака мала група на крају припрема извештај и презентује резултате целој групи. На основу тих презентација развија се 

дискусија са циљем одабира резултата који је најинтригантнији или најподобнији за следећи корак – припрему пројекта. У 

зависности од величине групе, може се радити један или два пројекта у оквиру теме. 
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Наставник води рачуна да се мале групе за истраживање и пројекат не формирају на основу личних преференција, већ да 

сваки ученик што више сарађује са свима у различитим активностима. 

Треба имати у виду да се програм реализује у групи састављеној од ученика који се међусобно не познају и да је потребно 

извесно време да се створи групна кохезија. 

Код осмишљавања пројекта ученицима је потребна помоћ и подршка наставника, како би избегли проблем „широко‖ 

постављених циљева који самим тим постају тешко оствариви. Имајући у виду природу изборног програма, највероватније 

ће многи пројекти бити усмерени ка организовању неке акције. На пример, 

ученици који су се определили да истражују на који начин се чува идентитет малих држава у свету глобализације, могу 

осмислити пројекат чији је циљ афирмисање очувања српског језика, промовисање куповине домаћих производа, залагање за 

покретање школске/локалне радио-станице која би емитовала домаћу музику младих неафирмисаних група... Пројекат може 

имати за циљ и организовање трибине, снимање едукативног двоминутног филма или прављење изложбе. Теме пружају 

велике могућности да се сарађује са ученицима који похађају друге изборне програме. 

На пример, може се осмислити заједнички пројекат који повезује тему глобализација из грађанског васпитања и загађеност 

ваздуха и вода у образовању за одрживи развој. 

Без обзира какви су ефекти пројекта, ученици треба кроз рад на њему да овладају свим његовим сегментима од одабира 

проблема, преко дефинисања циља до провере остварености циља. 

Ученике треба охрабривати да превазилазе тешкоће које ће им се појавити у раду, да проблеме решавају сарадњом и да све 

време документују свој рад. 

 

Увод у програм 

Пример за подстицај 

Група радника који месецима не добијају плату за свој рад штрајкује на улици и омета саобраћај. Због њиховог штрајка 

Хитна помоћ не успева благовремено да стигне до пацијента који умире. 

Уводне активности треба спровести путем вођеног разговора чији је циљ да се ученици упознају са програмом и 

начином рада. 

У разговору се могу користити следећа питања која се односе на утврђивање знања и ставова ученика о важним 

питањима образовања за демократију: Шта једно друштво чини демократским? Да ли је могуће остварити нечија права 

не угрожавајући права других? Да ли су право и праведност исто? Шта грађанина чини грађанином? Како се постаје 

грађанин? Има ли смисла грађанско васпитање у школи? Има ли смисла покретање грађанских акција? 

На основу чега знамо да ли је наша група демократска? Којих правила у раду ћемо се придржавати да би свима било 

добро? 
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Тема: БЕЗБЕДНОСТ МЛАДИХ 

Једна од приоритетних области Националне стратегије за младе за период од 2015. до 2025. године јесте безбедност 

младих. 

Тиме се потврђује схватање да млади, као група у друштву, имају специфичне безбедносне потребе и проблеме који 

захтевају посебан приступ. Као области од највећег безбедносног значаја препознате су: здравље, еколошка безбедност, 

насиље, безбедност у саобраћају, безбедност на интернету, ванредне ситуације. Угроженост безбедности младих се 

директно доводи у везу са степеном остварености њихових права. Одговорност за безбедност младих имају сви, од 

државе, различитих институција, организација, установа до сваког појединца. Посебно је важно да млади сами брину о 

сопственој безбедности и безбедности својих вршњака. КОМС, Кровна организација младих Србије, бави се планирањем 

и организовањем различитих активности које имају за циљ едукацију младих како да штите своју и туђу безбедност. У 

раду на овој теми може се користити књига Безбедоносна култура младих, издавач 

Драганић (2006.), која је резултат рада на пројекту из ове области Министарства просвете и спорта. 

Примери за подстицај 

Страдање младих у саобраћају 

Млади у Србији чине око 23% погинулих у саобраћајним незгодама. Свако четврто погинуло лице у саобраћају је млада 

особа. 

Млади, посебно мушкарци, имају највећи ризик да смртно страдају у саобраћају, од припадника свих других старосних 

група. Највећи ризик за младе је њихова физичка и емоционална незрелост, 

као и неискуство. Млади најчешће страдају викендом, у ноћним сатима, пред зору, непоштујући саобраћајна правила, 

возећи неприлагођеном брзином, услед вожње под дејством алкохола као и 

због не коришћења појасева. 

Најважнији предлози измена и допуна Закона о безбедности саобраћаја које треба да допринесу смањивању саобраћајних 

незгода у којима су учесници млади су: продужење рока важења пробне возачке дозволе на две године особама које су 

положиле возачки испит са навршених 19 година и продужење периода забране управљања моторним возилима од 23 

сата увече до 6 сати ујутру. 

Пожар у кафићу У Новом Саду се 2008. године у кафићу Лаунџ десио пожар у коме је осморо младих људи изгубило 

живот од гушења отровним димом. Том приликом, само породица Пекић изгубила је и сина и кћерку. У тренутку 

несреће у кафићу је било много више људи него што то простор дозвољава за безбедан боравак младих. 

За изазивање пожара оптужена су два власника локала али је суд и државу Србију прогласио одговорном јер, за све 

време рада кафића, који је имао дозволу, није извршена ни једна обавезна контрола о заштити од пожара. Пожар је касно 

идентификован, јер се у кафићу пушило и било је пуно дима, а када је примећен, настала је паника и људи нису успели 
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да изађу због стампеда који се створио. Кафић није имао обележен пут у случају пожара, што је за такве локале обавезно. 

Млади и насиље 

Насиље младих људи представља један од највидљивијих облика насиља у друштву. Нема заједнице, колико год била 

богата или сиромашна, урбана или рурална, која је имуна на разорне последице овог насиља. Широм света су млади 

свакодневно и починиоци и жртве насиља на улицама, стадионима, у школама и у кафићима. Током прошле деценије 

главни узроци смрти адолесцената нису више били природни, већ су то постале нена мерне повреде и насиље. Његове 

последице су видљиве не само 

по броју смрти, болести и инвалидности, већ се одражавају и на квалитет живота. Проблем насиља младих не може се 

посматрати изоловано од других проблема у вези са ризичним понашањем. 

Статистички подаци указују да је око 65% свих убистава младих повезано са употребом алкохола и дроге, без обзира да 

ли је реч о починиоцу или жртви. 

Трафикинг 

Процењује се да је 80% младих свакодневно на интернету, 90% младих има профил на Фејсбуку, а просечни корисник 

ове мреже има више од 400 „пријатеља‖. Ово су неки од налаза најновијег истраживања о коришћењу интернета у 

Србији. Многи млади користе интернет за информисање, за забаву, дружење али 

има и оних који су упали у замку трафикинга на сајтовима, најчешће маскиран у виду веома примамљивих понуда за 

добро плаћен посао у иностранству. Посетиоцима ових сајтова нуди се могућност да, без много формалности, добију 

посао. Озбиљност понуде се притом обично документује лажним уговорима и гаранцијама, не би ли све изгледало 

крајње уверљиво и веродостојно. Жртва на сајту попуњава формулар–пријаву са детаљним информацијама о свом 

материјалном, породичном и здравственом статусу, чиме 

у потпуности открива свој профил. Затим добија препоруку да о томе никоме не говори под изговором великог 

интересовања за добар посао. Жртве трафикинга најчешће су особе у узрасту од 16 до 22 године, са ниским 

материјалним и социјалним статусом породица из којих потичу. Они увек завршавају као јефтина радна снага у 

иностранству, где су, лишени пасоша и новца, приморани да се баве или проституцијом или тешким физичким радом 

који није плаћен. Даљим директним уценама и застрашивањима, жртве 

трафикинга постају дугорочни робови. 

Тема: ГЛОБАЛИЗАЦИЈА 

Глобализацију треба посматрати као процес „смањивања‖ света и његовог повезивања у целину са свим позитивним и 

негативним последицама. Тај процес је последица развоја науке, савремене технологије, тржишне економије, ширења 

демократије. Глобализација је омогућила слободно кретање капитала, робе, 

информација и људи, кроз ширење и укидање граница. Како је то процес који се појављује у различитим областима 
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живота, ученици имају многе могућности да се баве истраживањем ове теме. Глобализација се може посматрати у 

области привреде, технологије, универзалних вредности, културе, животне средине, спорта и других области. Ученике 

треба подстицати да процесе глобализације критички истражују из што различитијих аспеката имајући у виду и 

позитивне и негативне ефекте. 

 

Примери за подстицај 

Да ли смо дебели? 
Индекс телесне масе (енгл. BodyMass Index, БМИ) је метода рачунања ухрањености. БМИ се израчунава врло 

једноставно, а темељи се на односу телесне тежине и висине особе. Што је индекс више изван оквира дефинисаних 

вредности, то је већи ризик од оболевања од разних срчаних болести, дијабетеса и повишеног 

крвног притиска. Тако каже медицина али ко је и на који начин одредио вредности овог индекса по којој је претерана 

телесна тежина ако је он изнад 30, ризична ако је између 25 и 29 и у границама је нормале ако је до 25. Одговор је 

Светска здравствена организација, тачније њена међународна јединица за борбу против 

гојазности (ИОТФ) коју је водио професор Филип Џејмс. Након двогодишње студије, 1997. године, ИОТФ је спустио 

границу прекомерне тежине са тадашњих 27 БМИ на 25. Студију су финансирала два фармацеутска гиганта који 

производе неке од најпродаванијих таблета за мршављење. Иако је Џејмс тврдио како није било притисака да се индекс 

спусти, истина је да су ове компаније зарадиле право богатство кад су преко ноћи људи нормалне телесне тежине 

постали – дебели.  

Развој или савремено ропство. 
Неразвијене земље, преузимајући знања, технологије и вредности развијених земаља путем опште глобализације, могу се 

много брже развијати и унапредити квалитет живота свог становништва. 

Да би се до тог позитивног ефекта глобализације дошло, најважније је да држава обезбеди квалитетно образовање за све. 

Без образованог становништва процес глобализације може увести земљу у такозвано савремено ропство где је економска 

експлоатација људи и деце као у 19. веку, а оствареност њихових права минимална. 

 

Корпорације 
Од 100 највећих светских економских сила, њих чак 69 нису државе већ су корпорације. ‖Walmart‖ вреди финансијски 

колико и Шведска држава, а ‖Shell‖ више зарађује него Мексико. ‖Global Justice Now‖,, објаснио је какав утицај на свет 

има овакво економско стање. Огромно богатство и моћ тих корпорација сама је срж бројних светских проблема, од 

растуће неједнакости, па све до климатских промена. Ова организација се бори да се у Уједињеним нацијама донесе 
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документ који би мултинационалне компаније правно обавезао на поштовање широке лепезе људских права широм 

света. 
 

Верска настава 
 

Допунска настава 

Српски језик и књижевност 
          Програм допунске наставе  

          Српски језик и књижевност –први  разред  

                 

  

 Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знање или су били одсутни са часова и за оне који желе 

да утврде своје знање, са циљем разумевања препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, 

умења и вештина из наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета  експлоатација и одржавање 

моторних возила.  

  

                   Циљеви допунске наставе  :  

   

 усвајање минимума знања ученика у складу са стандардима образовања;  

 осамостављивање ученика у процесу учења.   

                       Задаци допунске наставе  :  

  уочавање проблема и израда плана рада  

 Оцењивање  

 

 

 

Наставни  Брпј часпва  Начин и ппступак Активнпсти   
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 садржај / активнпст  пствариваоа  ученика  

       Језик  
     

 10  - фрпнтални рад  
- индивидуални рад  
- кпмбинпвани рад  
- вербалне метпде  
- демпнстративне   
  метпде  

- решаваое прпблема  

- слуша  
- упчава  
- извпди закључке  
- ради уз ппмпћ  
  наставника   
- пдгпвара на питаоа  
- пбјашоава  
- анализира  

      Коижевнпст     15  - фрпнтални рад  
- индивидуални рад  
- кпмбинпвани рад  
- вербалне метпде  
- демпнстративне   
  метпде  

- решаваое прпблема  

  

- слуша  
- упчава  
- извпди закључке  
- ради уз ппмпћ  
  наставника   
- пдгпвара на питаоа  
- пбјашоава  
- анализира  

  Језичка култура    
 

 10  - фрпнтални рад  
- индивидуални рад  
- кпмбинпвани рад  
- вербалне метпде  
- демпнстративне   
  метпде  

- решаваое прпблема  

  

- слуша  
- упчава  
- извпди закључке  
- ради уз ппмпћ  
  наставника   
- пдгпвара на питаоа  
- пбјашоава  
- анализира  
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Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма  

 

       I  Планирање наставе и учења  

       На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених радњи, али и од специфичности и индивидуалних карактеристика ученика.  

       

  

      II  Оставаривање наставе и учења  

 

      Настава се реализује кроз теоријску наставу и вежбе. . Наставник користи различите методе и облике рада. У настави 

се могу користити различита наставна средства, (рачунар,пројектор,, шеме, панои, речници, критике, стручна литература, 

електронске књиге, интерпретације уметника, глумаца...)као и посете библиотекама и другим установама културе у 

нашем граду.  

 

      III  Праћење и вредновање наставе и учења  

 

      Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет 

одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

      Вредновање остварености исхода врши се кроз:  

           - праћење остварености исхода;  

           - усмено излагање;  

           - активности ученика на часовима;  

 
 

Енглески језик 
ПЛАН И ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ПРЕДМЕТ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

РАЗРЕД:  I, II, III, IV  

Недељни фонд:  1 час  
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Годишњи фонд: 30- 37 (укупан фонд за све разреде)  

 

ЦИЉЕВИ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ: 

 

Циљ допунске наставе је надокнадити губитке у знању или вештинама и тако оспособити ученике за успешно учење 

енглеског језика.  

Задаци су савладавање  пређеног  градива у зависности од потреба ученика и одељења. 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који 

желе да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег 

усвајања знања, умења и вештина из наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета  

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА  
ИСХОДИ САДРЖАЈ  БРОЈ ЧАСОВА  

СЛУШАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

усменог говора 

• разуме краће исказе који садрже 

фреквентне речи и структуре 

(информације о личностима, 

послу, породици, куповини, 

школи, ближем окружењу) 

• разуме  најбитније информације 

у кратким и једноставним 

обавештењима (преко разгласа,на 

улици, на шалтеру) и правилно 

их користи 

Општа тематика 

- Из живота младих: дружење, слободно 

време. 

- Породица и друштво: живот и обичаји; 

правила понашања у разним ситуацијама; 

однос појединца према животној средини. 

- Из савременог живота и тековина 

културе и науке народа чији се језик учи и 

наших народа: збивања у свету; значајнији 

историјски догађаји; разни видови 

уметничког и научног стваралаштва; 

заштита културног блага. 

Стручна тематика   

Опште теме везане за струку и практичан 

рад у струци. 

 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

         I. РЕЧЕНИЦА 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

ЧИТАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

прочитаних 

текстова 

• чита и разуме различите врсте 

кратких и прилагођених текстова 

(једноставнија лична / пословна 

писма, позивнице, термини, 

проспекти, упутства, огласи) 

препознајући основна значења и 

релевантне детаље 

• открива значење непознатих 
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речи на основу контекста и /или 

помоћу речника  

 

      – Систематизација свих типова 

       реченица 

       – Директна и индиректна питања 

       – Индиректни говор: рецептивно и              

продуктивно 

        а) изјаве и питања  

        б) молбе, захтеви, наредбе 

        а) изјаве са променом глаголских 

времена 

        – Одређене релативне клаузе 

         – Сложене реченице: временске 

клаузе, 

          узрочне клаузе , допусне клаузе 

      II. ИМЕНИЧКА ГРУПА 

        1. Члан 

– Разлике између одређеног и неодређеног 

       члана у ширем контексту 

      2. Именице 

        – Бројиве и небројиве именице 

       3. Заменички облици 

         а) Заменице 

       – Личне заменице у функцији субјекта 

и 

       објекта 

      – Показне заменице 

      – Односне заменице 

       б) детерминатори 

      – Показни детерминатори 

       – Неодређени детерминатори 

       – Присвојни детерминатори 

       4. Придеви 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

ГОВОР 

 

Оспособљавање 

ученика за 

кратко 

монолошко 

излагање и за 

учешће у 

дијалогу на 

страном језику 

• описује ситуације, прича о 

догађајима и аргументује ставове 

користећи једноставне изразе и 

реченице 

• води једноставне разговоре 

 (телефонира), даје информације 

и упутства, уговара термине 

реагује учтиво на питања, 

захтеве, позиве, извињења 

саговорника 

 

ПИСАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за писање 

краћих текстова 

различитог 

садржаја 

• комуницира у свакодневним 

ситуацијама и размењује 

информације, блиске његовим 

интересовањима (писмено и 

усмено) 

• • преводи усмено 

• или писмено кратке поруке у 

• складу са потребама 

• комуникације 

•  • Напише кратко лично писмо, 

поруку, разгледницу, честитку 

•  

ЗНАЊЕ О 

ЈЕЗИКУ  

 

 

• препознаје и правилно користи 

основне фонолошке (интонација. 

прозодија, ритам) и 

морфосинтаксичке категорије, 

(именички и глаголски наставци,  
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основни ред речи) 

користи садржаје медијске 

продукције 

намењене учењу страних језика 

(штампани медији, аудио/видео 

записи, компакт диск, интернет 

итд.) (штампани медији, 

аудио/видео записи, компакт 

диск, интернет итд.) 

 

       – Обновити компарацију придева 

        –too/not…enough/not as…(as)/…than 

        5. Бројеви 

       – Обновити просте и редне бројеве 

       6. Кванитификатори 

       III ГЛАГОЛСКА ГРУПА 

       1. Глаголи 

       – Обновити разлику у употреби Present 

       Simple, Present Continuous; Past Simple, 

        Past Continuous 

       – Обновити све употребе Present 

Perfect 

        – Used to 

      – Начини изражавања будућности, 

планова у        будућности (going to , will) 

      – Модални глаголи: should, must , will, 

may, 

       might 

– Пасивне конструкције – садашње и 

прошло 

време – The Present Simple, The Past Simple 

       (продуктивно и рецептивно), 

       – Present Perfect Passive (рецептивно) 

       3. Предлози и најчешћи прилози за 

       оријентацију у времену и простору. 

       4. Први кондиционал, други 

кондиционал    
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Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма  

 
I Планирање наставе и учења  
На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

 
II Оставаривање наставе и учења  
Настава се реализује кроз теоријску наставу. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, 

индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, визуелне методе, вербалне методе, 

демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софтвтвери, 

шеме, панои..)  

 
III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет 

одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

 
Вредновање остварености исхода врши се кроз:  
- праћење остварености исхода;  
- усмено излагање;  
-;активности ученика на часовима  
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Физичко васпитање 
Програм допунске, додатне и секције 

Назив наставног предмета: Физичко васпитање 

Циљ учења физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са 

осталим васпитно - образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика. План допунске и додатне 

за циљ има да темељније презентује одређени наставни садржај и отклони све недоумице са редовне наставе, као и да се 

усавршавају одређени наставни садржаји кроз додатне часове рада. 

Разред: Први, други, трећи и четврти 

Исходи Област/Тема       Садржај 
       Укупан број 

часова 

-Именује моторичке способности које 

треба развијати 

-- Примени адекватна средства 

-      Учествује на школском 

такмишењу и у систему школских 

спортских такмичења 

Провера физичких  

способности(иницијал

но тестирање) 

 

- Вежбе 

обликовања 

(јачања, 

лабављење и 

растезање); 

- Вежбе из 

корективне 

гимнастике; 

- Провера стања 

моторичких и 

функционалних 

способности 

2 

Кратко опише основне карактеристике 

и правила атлетике, гимнастике и 

спортске гране - дисциплина које се 

уче 

Атлетика 

 

АТЛЕТИКА 

У свим 

атлетским 

дисциплинама 

треба радити на 

развијању 

основних 

3 
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моторичких 

особина за дату 

дисциплину; 

Трчања: 

Усавршавање 

технике трчања 

на кратке и 

средње стазе: 

- 100 м ученици 

и ученице;  

- 800 м ученици 

и ученице; 

- штафета 4 x 

100 м ученици и 

ученице 

Вежбање 

технике трчања 

на средњим 

стазама 

умереним 

интезитетом и 

различитим 

темпом у 

трајању од 5 до 

10 мин.  

Крос: јесењи и 

пролећни  

- 800 м ученице,  

- 1000 м 
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ученици. 

Скокови: 

Скок удаљ 

техником 

увинућа  

Скок увис 

леђном  

Бацања: 

Бацање кугле, 

једна од 

рационалних 

техника 

(ученице 4 кг, 

ученици 5 кг). 

Спровести 

такмичења у 

одељењу, на 

резултат, у свим 

реализованим 

атлетским 

дисциплинама.  

 

- Одржава стабилну и динамичку 

равнотежу у различитим кретањима 

-изводи ротације тела 

Спортска гимнастика 

са елементима 

акробатике: Вежбе на 

справама и тлу 

 

1. Вежбе на тлу 

2. Прескок 

3. Кругови 

4. Разбој 

5. Вратило 

6. Греда 

2 

Користи елементе технике у игри 

Примењује правила у игри 

Спортска 

игра(Рукомет, 

• Понављање и 

учвршћивање 
11 
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Учествује на спортским такмичењима Кошарка, 

одбојка,фудбал) 

раније 

обучаваних 

елемената игре;  

• Даље 

проширивање и 

продубљавање 

техничко-

тактичке 

припремљености 

ученика у складу 

са изборним 

програмом за 

дату игру. На 

основу 

претходних 

умења у техници 

и тактици 

наставник 

планира 

конкретне 

садржаје из 

спортске игре; 

• Актив 

наставника, 

према програму 

који сам доноси 

(из програма 

трећег разреда 

(програм по 

избору ученика) 

у складу са 
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Секција: Први, други, трећи, четврти разред 

 

Исходи Област/Тема       Садржај 
 Укупан број 

часова 

Користи елементе технике у 

игри 

Примењује правила у игри 

Учествује на спортским 

такмичењима 

Спортска игра 

(Рукомет) 

 

 

• Понављање и 

учвршћивање раније 

обучаваних елемената 

игре;  

• Даље проширивање и 

продубљавање техничко-

тактичке припремљености 

ученика у складу са 

изборним програмом за 

дату игру. На основу 

6 

Користи елементе технике у 

игри 

Примењује правила у игри 

Учествује на спортским 

Спортска игра 

(Кошарка) 

 

 

8 

могућностима 

школе, 

организује 

наставу за коју 

ученици покажу 

посебно 

интересовање; 

• Препорука: 

уколико је 

могуће, 

организовати 

наставу пливања 

(посебно обуку 

за непливаче). 
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такмичењима претходних умења у 

техници и тактици 

наставник планира 

конкретне садржаје из 

спортске игре; 

• Актив наставника, према 

програму који сам доноси 

(из програма трећег 

разреда (програм по избору 

ученика) у складу са 

могућностима школе, 

организује наставу за коју 

ученици покажу посебно 

интересовање; 

• Препорука: уколико је 

могуће, организовати 

наставу пливања (посебно 

обуку за непливаче). 

- Користи елементе технике у 

игри 

Примењује правила у игри 

Учествује на спортским 

такмичењима 

Mали фудбал 

 
 

4 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира 

како да ученици остваре исходе и да изабере одговарајуће методе,  активности и технике за рад са ученицима. 

Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине које су ученику потребне за даље 

учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на 

основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи разликују, да се неки могу лакше 

и брже остварити, док је за одређене потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима.  Исходе 

треба посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. На ставу у том смислу треба усмерити на 

развијање компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 
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облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. Током 

реализације часова физичког васпитања давати информације о томе које вежбе позитивно утичу на статус њиховог 

организма, с обзиром на карактеристике њихове професије, а које негативно утичу на здравље. Ученици који похађају 

трогодишње стручне школе далеко су више оптерећени у редовном образовању практичном и теоријском наставом од 

осталих ученика; Због тога је физичко васпитање, у овим школама, значајно за активан опоравак ученика, 

компензацију и релаксацију с обзиром на њихова честа статичка и једнострана оптерећења. Теоријска знања из 

области физичких активности су од великог значаја за укупним бављењем физичким вежбама. 

 

 

 

II Оставаривање наставе и учења  

- Садржаји програма усмерени су на:  

- развијање физичких способности;  

- спортско-техничко образовање;  

- повезивање физичког васпитања са животом и радом.  

У колико се укаже потреба, садржај програма се прилагођава како би се избегле негативне последице по здравље деце. 

Настава се реализује у циклусима који трају приближно 10-12 часова (узастопних). Наставнику физичког васпитања је 

остављено да, зависно од потреба, прецизира трајање сваког циклуса, као и редослед њиховог садржаја. 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, доношење 

опреме, понашање ученика на часу, уважавање гледишта других ученика, однос према раду, способност примене 

практичног знања у конкретним  условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- васпитни део(доношење опреме, дисциплина на часу); 

- образовни део (практичне вештине); 

- активности ученика на часовима; 
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IV Међупредметне компетенције 

1) Компетенцију за целоживотно учење 

2) Комуникацију 

3) Решавање проблема 

4) Сарадњу 

5) Одговоран однос према здрављу 

6) Одговоран однос према околини. 

 

Кроз наставни садржај  додатне, допунске и секције који се реализује као допуна Физичког васпитања остварују се и 

општи принципи образовања и васпитања. 

Наставни предмет Физичко васпитање омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање 

шанси свим ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење 

разноврсних облика учења (учење путем покушаја и погрешака, учење по моделу, учење увиђањем...). Кроз облике рада, 

наставне методе, коришћење разновсних наставних средстава, похваљивањем ученика, давањем препорука за даље 

напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет образовних постигнућа и развија се 

мотивација за учење код ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних планова и програма, иновација и нових 

антрополошких достигнућа   ученицима ће бити омогућено континуирано напредовање у области физичког развоја. 

Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну практичну наставу, допунску или додатну наставу, секције, 

ванаставне активности  (крос, фер плеј манифестације), као и учешће у различитим активностиваа током жиовота са 

циљем сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван 

установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским 

старешином, стручним већем.  

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и 

даровити) уз обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима 

образовања и васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене 

материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим 

проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и 

индивидуализацију и наставом на даљину;  
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-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања 

одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се 

кроз континуирано међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и 

вредновање напредовање ученика.  

 

Кроз додатну, допунску и секцију реализоваће се и допунски циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на практичној настави, води се рачуна о развијању и практиковању здравих животних стилова, свести о 

важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне компетенције за целоживотно учење 

(комуникација на матерњем језику,правилно усвајање ,дигиталне компетенције (коришћење дигиталних алата за 

унапређење практичног вежбања),..) међупредметне компетенције и стручне компетенције у складу са захтевима 

занимања. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, 

да прати и контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће 

умети да пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, 

стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности 

самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу 

инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

 

Кроз додатну, допунску и секцију оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања 

и васпитања оствариће се кроз практичан рад, вежбе у којима ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од 

ученика се очекује да на српском језику, кроз дијалог са наставником или другим ученицима, или кроз практичан рад, 

аналитички и синтетички разложе вежбу, дају идеје, изразе своја мишљења кроз чињенице и ставове. Зависно од наставне 

јединице или типа часа, ученику се дају начини решавања одређених тактичких задатака и на основу конкретизованог 

решења ученик покушава да пронађе нове приступе.; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим 

уленицима буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других;  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени логичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин 

дошао до решења проблема који му се јављају.  
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Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. Да зна како да се понаша и приступа одређеним садржајима, јер на тај начин 

чува и себе и друге другима.  

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље 

учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са 

тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео 

ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се 

односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање 

дискриминациjе и друго. 
 

Математика 
 

 Рачунарство и информатика 
Програм допунске наставе 

Назив наставног предмета: Рачунарство и информатика 

Разред: први 

 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе 

да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања 

знања, умења и вештина из наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета Основе електротехнике. 

 

 

Модул Број Садржај Исходи 
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часова 

Основе 

рачунарске 

технике 

5 -информација и информатика 
 Кодирање информација 
коришћењем бинарног бројсвног 
система  
Представљање разних типова 
информација (текстуалне, 
графичке и звучне) 
Кодирање карактера, кодне схеме 
Јединице за мерење количине 
информација 
Значај и примена рачунара  
Карактеристике информационог 
друштва  
Утицај рачунара на здравље  
Структура и принцип рада 
рачунара 
Врсте меморије рачунара  
Процесор 
 Матична плоча  
Магистрала 
Улазно-излазни уређаји  
Утицај компоненти на 
перформансе рачунара Софтвер, 
појам и улога у РС 
 Врсте софтвера Намена сваке 

врсте софтвсра 

-објасни значење појмова података 
информација и информатика 
 -разликује појмове бит и бајт  
-наведе јединицеза мерење количине 
података 
претвара меру количине података из 
једне 
мерне јединице у другу 
објасни основне карактеристике 
информационог друштва 
наведе опасности и мере заштите 
здравља 
од претеране и неправилне упогребе 
рачунара 
препозна компоненте из којих се 
састоји рачунар и објасни њихову 
функционалност 
објасни намену оперативне и 
спољашње меморије у рачунарском 
систему наброји врсте спол>ашњих 
меморија и објасни њихове 
карактеристике објасни сврху софтвера 
у рачунарском систему 
наброји врсте софтвера 

Основе рада у 

рачунарском 

сисгему 

6  подешавање радног окружења 
(палете алатки, пречице, лењир, 
поглед, зум...) 

 концепти организације 
 типови датотека 
 претрага садржаја по различитим 

критеријумима 
 манипулација 
инсталација 

 објасни сврху (намену) оперативног 
система 

 наброји оперативне системе који се 
данас користе на различитим 
дигиталним уређајима 

 изврши основна подешавања радног 
окружења ОС 

 разликује типове датотека 
 хијерархијски организује фасцикле и 

управља фасциклама и документима 
(копира. премсшта и брише 
документе и фасцикле) 

• врши претрагу садржаја по 
различитим критеријумима 

• разуме потребу за инсталирањем 
новог софтвера 
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• врши компресију и декомпресију 
фасцикли и докумената 

 

Примена ИКТ-а 20  Интерфејс текст процесора 
 Једноставнија подешавања 

интерфејса 
 Правила слепог куцања 
 Операције са документима 

(креирање. 
 отварање, премештање од једног 

до другог 
 отвореног документа, чување, за 

гварање) 
 Едитовање текста 
 Прсмсштање садржаја измсђу 

више 
 отворених докумената 
 Уметање у текст: специјалних 

симбола. 
 датума и времена. слика, 

текстуалних ефекага 
 Проналажење и замена задатог 

текста 
 Уметање и позиционирање 

нетекстуалних 
 објеката 
 Уметање табеле у текст 
 Логичко структуирање текста 

(наслови. 
 параграфи, слике, табеле) 
 Форматирање текста (страница, 

ред, маргине. 
 проред) 
 Форматирање текста 
 Исправљање грешака 
 Нумерација страница 
 Израда стилова 
 Коришћење готових шаблона и 

израда 
 сопствених шаблона 
 Писање математичких формула 
 Генерисање садржаја и индекса 

појмова 
 Штампа докумената 

 одабере и примењује 
одговарајућу технологију 
(алате исервисе)за 
релизацију конкретног 
задатка 

  креира дигиталне 
нродукте,поново их користи. 
ревидира и проналази нову 
намену 

  користи технологију за 
прикупљање, анализу, 
вредновање и представљање 
података и информација 

  припреми и изведе 
аутоматизовану аналитичку обраду 
података 
коришћењем табеларних и 
графичких приказа 
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 Индивидуапни и сараднички рад 
над 

 документима уз коришћење 
текст процесора 

 у облацима 
 Подешавање радног окружења 

програма за 
 израду мултимедијалне 

презентације 
 Рад са документима 
 Додавање и манипулација 

страницама 
 слајдовима или фрејмовима 
 Основна правила и смернице за 

израду презентације (количина 
текста и објеката, величина и 
врста слова, дизајн,...) 

 Форматирање текста 
 Додавање објеката (слика. звука, 

филма,...) 
 Избор позадине или дизајна-тема 
 Ефекти анимације (врсте. 

подешавање параметара, 
анимационе шеме) 

 Прелаз између слајдова или 
фрејмова 

 Интерактивна презентација 
(хиперлинкови и дугмад) 

 Штампање презентације 
 Подешавање презентације 

зајавно приказивање 
 Сараднички рад при изради 

презентације 
 Наступ презентера (држање тела, 

вербална и невербална 
комуникација, савладавање 
треме) 

 Подешавање радног окружења 
програма за табелариа 
прорачунавања 

 Рад са документима 
Рачунарске 

мреже. интернет 

6 • Сервиси интернета: World Wide 
Web, FТР, електронска пошта, 
веб-форуми 

• Веб-читачи 

• приступа садржајима на интернету, 
претражује интернет и преузима 
жељене садржаје 

• користи електронску пошту 
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и електронска 

комуникација 

• Претраживачи 
• Интернет мапе 
• Виртуелни телефон 
• Социјални програми (мреже) и 

њихово коришћење 
• Електронска трговина. 

електронско банкаретво, учење 
на даљину 

• Право и етика на интернету 
• Локалне мреже 
• Повезивање чворова мреже 
• Рачунари-сервери и рачунари- 

клијенти 
• Интернет-провајдери и њихове 

мреже 
• Технологије приступа интернету 
• Глобална мрежа (интернет) 
• Интернет протокол 
• IР шема адресирања 
• Рутер и рутирање 
• Организација домена и 

доменских имена 
• Систем доменских имена DNS 

(Domain Name System) 
• Формирање локалне мреже 
• Дељење ресурса локалне мреже 
• Навигација кроз локалну мрежу 
Повезивање локалне мреже са 

глобалном мрежом (интернетом) 

• користи интернет мапе, виртуелни 
телефон и сличне веб-сервисе 

• објасни појмове електронска 
трговина и електронско банкарство 

• објасни како функционише учење на 
даљину 

• освести важносг иоштовања 
правних и етичких норми при 
коришћењу интернета 

• објасни предности умрежавања 
• наведе могуће структуре локалне 

мреже и уређаје који се користе за 
умрежавање 

• користи ресурсе локалне мреже 
• објасни у чемује разлика између 

рачунара-сервера и рачунара-
клијената 

• објасни чему служи рутер и шта је 
рутирање 

објасни који посао обављају интернет-

провајдери 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

II Оставаривање наставе и учења  
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Настава се реализује кроз теорију. Програм за први разред организован је кроз три модула. Наставник користи 

различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно 

учење, практичан рад, визуелне методе, вербалне методе, демонстративне методе). У настави се могу користити 

различита наставна средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет 

одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

 
 

Историја 
Допунска настава 

Наставни предмет:Историја 

Смер: Електротехничар рачунара 

Разред: први 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са  часова и за оне који 

желе да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег 

усвајања знања, умења и вештина из наставног градива и постизање бољег  општег успеха  из предмета 

Циљеви допунске наставе: 

- усвајање минимума знања ученика у складу са стандардима образовања; 

- осамостаљивање ученика у процесу учења. 

Задаци допунске наставе:  

- уочавање проблема и израда плана рада. 
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Област/Тема Број часова Садржај Исходи 
Стандарди 

( ко има ) 

СРПСКА ДРЖАВА 

И ДРЖАВНОСТ 

 5 Српска државност 

у средњем веку 

- Српски народ и 

његови суседи у 

средњем веку 

- Положај Срба 

под османском, 

хабзбуршком и 

млетачком влашћу 

(XVI/XVIII век ) 

- Српска 

револуција 1804-

1835. и њено 

место у контексту 

европских 

дешавања 

- Развој државних 

институција,развој 

уставности 

- Улога модерних 

династија ( 

Обреновићи, 

Карађорђевићи, 

Петровићи ) у 

развоју српске 

државности 

- Ратови Србије и 

Црне Горе за 

- Именује 

најважније 

личности које 

су утицале на 

друштвено- 

политичка 

збивања у 

Југославији 

- Препозна  

различите 

историјске 

садржаје ( 

личности, 

догађаје и 

процесе и 

појаве ) и 

доведе их у везу 

са 

одговарајућим 

временском 

одредницом и 

историјским 

периодом 

- Разликује 

периоде у 

којима је 

постојала, 

престала да 

2.ИС.1.1.3. 

Препознаје 

историјски простор 

на историјској 

карти. 2.ИС.1.1.4. 

Именује 

најзначајније 

личности и наводи 

основне процесе, 

појаве и догађаје из 

опште и националне 

историје. 

2.ИС.1.2.3. 

Препознаје 

предрасуде, 

стереотипе, 

пропаганду и друге 

видове 

пристрасности у 

тумачењу 

историјских појава у 

историјским и 

савременим 

изворима 

информација. 

2.ИС.1.3.3. Разуме 

значај и показује 

одговоран однос 
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независност 1876-

1878. 

- Формирање 

модерног 

политичког 

система и 

настанак странака 

( радикалне, 

либералне и 

напредњачке) 

- Положај Срба 

под омснаком и 

хабзбуршком 

влашћу у XIX и 

почетком XX века 

- Србија и Црна 

Гора у балканским 

и Првом светском 

рату 

Најзначајније 

личности ( вожд 

Карађорђе, 

Милош 

Обреновић, прота 

Матеја 

Ненадовић, 

митрополит 

Стефан 

Стратимировић, 

Димитрије 

Давидовић, Тома 

постији и 

поново настала 

српска држава 

- Наведе и 

упореди одлике 

српске 

државности у 

средњем и 

новом веку 

 

према културно-

историјском 

наслеђу сопственог 

и других народа. 
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Вучић Перишић, 

Илија Гарашанин, 

кнез Александар 

Карађорђевић, 

кнез Михаило 

Обреновић, 

Владимир 

Јовановић, 

Светозар 

Милетић, краљ 

Милан 

Обреновић, 

владика Петар I и 

Петар II 

Петровић, књаз 

Данило и Никола 

Петровић, Лука 

Вукаловић, Јован 

Ристић, Стојан 

Новаковић, 

Никола Пашић, 

краљ Александар 

Обреновић, краљ 

Петар I 

Карађорђевић 

СРПСКИ НАРОД У 

ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ 

ДРЖАВИ 

 4 Одлике 

политичког 

система у 

југословснској 

краљевини 

(политичке борбе, 

- Образложи 

најважније 

мотиве и узроке 

стварања 

југословенске 

државе; 

2.ИС.1.1.3. 

Препознаје 

историјски простор 

на историјској 

карти. 2.ИС.1.1.4. 

Именује 
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Видовдански и 

Октроисани устав, 

лични режим 

краља 

Александра, 

- Стварање 

Бановине 

Хрватске и 

отварање српског 

питања). 

-Априлски рат и 

последице пораза, 

геноцид над 

Србима у НДХ. 

- Отпор, устанак и 

грађански рат.

  

- Биланс рата и 

допринос 

Југославије 

победи 

антифашистичке 

коалиције. 

- Југославија 

после Другог 

светског рата: 

настанак 

југословенске 

федерације; 

- Политичке, 

економске и 

- Уочи значај 

настанка 

југословенске 

државе за 

српски народ; 

- Идентификује 

одлике 

југословенске 

државе као 

монархије и као 

републике; 

 

најзначајније 

личности и наводи 

основне процесе, 

појаве и догађаје из 

опште и националне 

историје. 

2.ИС.1.2.3. 

Препознаје 

предрасуде, 

стереотипе, 

пропаганду и друге 

видове 

пристрасности у 

тумачењу 

историјских појава у 

историјским и 

савременим 

изворима 

информација. 

2.ИС.1.3.3. Разуме 

значај и показује 

одговоран однос 

према културно-

историјском 

наслеђу сопственог 

и других народа. 
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културне прилике; 

односи са 

Истоком и 

Западом; улога 

Југославије у 

Покрету 

несврстаних; 

самоуправни 

концепт 

социјалистичког 

развоја, 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности и индивидуалних карактеристика ученика.  

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз теоријски наставу. Програм за први разред организован је кроз три модула. Наставник користи 

различите методе и облике рада. У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, 

софвтвери, шеме, панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

 
 

Хемија 
Разред : I Хемија- допунска настава 

Подручје рада: електротехника 

Смер : електротехничар рачунара 
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Циљ допунске наставе хемије јесте да се ученицима који нису савладали садржаје хемије омогући лакше укључивање у 

редовни васпитно-образовни процес, као и да им се развију упорност, самосталност и тачност у раду, боље разумевање 

појмова, побољшање логичког повезивања .  

Област/Тема Број часова Садржај Исходи Стандарди 

Структура 

супстанце 
7 часова 

 

Грађа атома, атомски и 

масени број, хемијски 

симболи и формуле, 

структура електронског 

омотача, Ar и Mr, 

количина супстанце, 

мол и моларна маса, 

јонска веза, ковалентна 

веза и кристалне 

решетке 

- користи хемијски 

научни језик за 

описивање 

структуре, својстава 

и промена супстанци; 

- класификује 

супстанце на основу 

честичне структуре 

супстанци; 

 

2.ХЕ.1.1.2. 

Дисперзни 

системи 
4  часова Дисперзни системи-

појам и врсте, 

растворљивост, масени 

процентни садржај 

раствора, количинска 

концентација раствора 

- објашњава својства 

дисперзних система и 

њихову примену у 

свакодневном 

животу; - рачуна 

количинску 

концентрацију, 

масену 

концентрацију и 

молалност раствора; - 

2.ХЕ.1.1.3. 

2.ХЕ.1.1.4. 

2.ХЕ.2.1.3. 

2.ХЕ.3.1.3. 
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рачуна снижење 

температуре 

мржњења и 

повишење 

температуре 

кључања у воденим 

растворима 

електролита и 

неелектролита; - 

припреми растворе за 

потребе у 

лабораторији и 

свакодневном 

животу. - безбедно по 

себе и друге рукује 

лабораторијским 

прибором, посуђем и 

супстанцама; 

Хемијске 

реакције 
9 часова Хемијске реакције, 

услов за хемијске 

реакције, хемијске 

једначине, анализа и 

синтеза, 

стехиометријска 

израчунавања, 

топлотни ефекти 

хемијских реакција, 

брзина хемијске 

реакције, фактори који 

утичу на брзину, 

хемијска равнотежа, 

- анализира односе 

количине супстанце, 

броја честица и масе 

супстанце; - 

образлаже значај 

квантитативних 

односа у хемијским 

системима; - изводи 

стехиометријска 

израчунавања; - 

процењује топлотне 

промене у физичким 

и хемијским 

2.ХЕ.1.1.6. 

2.ХЕ.1.1.7. 

2.ХЕ.1.1.8. 

2.ХЕ.2.1.5. 

2.ХЕ.2.1.6. 

2.ХЕ.2.1.7. 

2.ХЕ.2.1.8. 

2.ХЕ.3.1.8. 

2.ХЕ.3.1.9. 

2.ХЕ.3.1.10. 



Школски програм 2022-2026. 
 

 

 

252 

 

 

електролитичка 

дисоцијација, киселине, 

базе, соли, рН 

вредност, 

оксидоредукциони 

процеси, електолиза и 

корозија 

процесима на основу 

експерименталних 

података; - разматра 

факторе који утичу 

на брзину хемијске 

реакције и процењује 

њихов утицај на 

хемијске процесе у 

индустрији и 

свакодневном 

животу; - објашњава 

значај хемијске 

равнотеже у 

хемијским и 

технолошким 

системима; 

Хемија 

елемената и 

једињења 

15 часова 

 

Стабилност 

племенитих гасова и 

периодична промена 

својстава елемената у 

ПСЕ, својства 

елемената 17, 16, 15, 

14, 13, 1. и 2. групе, 

њихова једињења и 

примена, општа 

својства прелазних 

метала и примена, 

својства атома 

угљеника, 

класификација 

органских једињења, 

- познаје својства и 

примену елемената 

периодног система и 

њихових једињења - 

анализира зависност 

између места у 

периодном систему 

елемената и њихових 

хемијских својстава - 

Познаје својства 

угљеника и основна 

физичка и хемијска 

својства 

угљеникових 

органских једињења -

2.ХЕ.1.1.5. 

2.ХЕ.2.1.4. 

2.ХЕ.3.1.7. 
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типови органских 

реакција, 

угљоводоници, 

алкохоли, аледехиди, 

кетони, карбоксилне 

киселине, органска 

азотна једињења, амино 

киселине, протеини, 

угљени-хидрати, масти 

и уља, витамини 

објашњава значај 

хемијских једињења 

у биохемијским 

реакцијама -познаје 

основне загађиваче 

атмосфере, воде и тла 

као и начине заштите 

од загађивања 

Хемијски 

аспекти 

загађивања 

животне 

средине 

2 часа Загађивање атмосфере, 

воде, ваздуха и тла, 

извори загађивања 

животне средине и 

пречишћавање, заштита 

и одлагање секунданих 

сировина 

- рукује супстанцама 

у складу са ознакама 

опасности, 

обавештења и 

упозорења на 

амбалажи - 

придржава се 

правила о начину 

чувања супстанци и 

одлагању отпада - 

објашњава настајање, 

последице и поступке 

за спречавање појаве 

киселих киша и 

ефекта стаклене 

баште - објашњава 

значај озонског 

омотача, узрок 

настанка озонских 

рупа и последице - 

објашњава значај 

2.XE.1.5.2. 

2.XE.2.5.1. 
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употребе постројења 

за пречишћавање 

воде и ваздуха, 

индустријских 

филтера, 

аутомобилских 

катализатора и 

сличних уређаја у 

свакодневном животу 

и индустрији - 

објашњава методе 

пречишћавања воде - 

може да процени 

ризике и користи по 

људско здравље 

неких најчешће 

коришћених 

хемијских супстанци 

- анализира ефекте 

неких технологија и 

људских активности 

на квалитет ваздуха и 

утицај високих 

концентрација 

отровних и 

канцерогених 

супстанци на 

екосистем - познаје 

допринос хемије за 

очување и 

унапређење 
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I Планирање наставе и учења   

Планирање допунске наставе се врши у складу са потребама ученика, а и складу са обавезама, према решењу о 

четрдесеточасовној недељи, наставника. Претходном табелом су обухваћене све теме и сви садржаји, јер се не може 

унапред знати који ученици ће имати проблема и у којим темама.   

Одређивање термина врши се према важећим распоредима часова и дефинише у распореду за допунску и додатну 

наставу.  

  

II Оставаривање наставе и учења   

Остваривање наставе и учења се одвија у школском кабинету – лабораторији.   

Допунска настава се може одвијати кроз индивидуални или групни рад, зависно од броја ученика који је похађају. Може 

се остваривати кроз усмени и писани рад, различита вежбања и тестове, домаће задатке.  

  

III Праћење и вредновање наставе и учења   

Праћење наставе и учења се врши кроз све часове. Активности и постигнућа ученика се бележе у педагошкој 

документацији наставника и у књизи евиденције о образовно-васпитном раду, односно есДневнику.  

Вредновање је и формативно и сумативно. Дакле постигнућа на допунској настави су предмет оцењивања и све 

активности , усмена одговарања, урађене писане провере могу бити и сумативно оцењене.  
 

Ликовна култура 
 

Допунска настава 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Циљеви допунске наставе: 

– усвајање минимума знања ученика у складу са стандардима образовања; 

–– осамостаљивање ученика у процесу учења. 

квалитета животне 

средине 

укупно 37 часа    
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Задаци допунске наставе: 

– уочавање проблема и израда плана рада. 

Исходи допунске наставе: 

– усвојено знање омогућава ученику самостално учење и праћење наредног градива што је основни стандард постигнућа; 

– ученик је оспособљен да користи практичне вештине.  

 

Исходи Област/Тема Садржај 
Укупан број 

часова 

-обликује 

презентације 

усклађујући текст и 

слику; 

-укаже на сличности, 

разлике и међусобни 

утицај уметности 

одређених култура, 

цивилизација и 

периода;  

-издваја кључне 

информације из 

текста и слике; 

Садржај 

уметничког дела: 

мотиви и теме кроз 

епохе. 

Уметност кроз 

епохе 
6 

-користи уметничко 

наслеђе као подстицај 

за стваралачки рад; 

-изражава своја 

интересовања и 

естетске доживљаје 

одабраним 

средствима и 

техникама; 

Културно наслеђе 

као извор 

инспирације 

савремених 

стваралаца. 

Човек и простор; 

Скулптуре у 

пленеру; Пејзаж и 

архитектура; 

Реални и 

имагинарни 

простор 

6 
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Биологија 
Назив предмета: Биологија - допунска настава  

Електротехничар рачунара 

Допунски рад се организује за ученике који , из објективних разлога , у редовној настави не постижу задовољавајуће 

резултате у неком од програмско-тематских подручја, за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са 

часова и за оне који желе да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања и отклањања нејасноћа и бржег и 

квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из наставног садржаја.  

 Задаци допунске наставе: Продубљивање и проширивање знања ученика, подстицање ученика на самосталан 

рад, развијање код ученика способности логичког мишљења, оспособљавање ученика за самообразовање уз помоћ 

литературе.   

 

Област/Тема Број часова Садржај Исходи 
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Биологија ћелије  

5 

 

.● Цитологија као научна 

дисциплина биологије која 

проучава организацију ћелије 

● Основне карактеристике 

живих бића 

● Нивои организације 

биолошких система 

● Грађа ћелије и ћелијских 

органела 

● Биљна и животињска ћелија 

● Ћелијски циклус и ћелијске 

деобе 

 

● дефинише предмет 

проучавање цитологије 

● наведе главне особине 

живих бића и нивое 

организације биолошких 

система 

● објасни хемијску структуру 

ћелије 

● објасни функцију ћелијских 

органела 

● објасни разлике између 

биљне и животињске ћелије 

● објасни ток и значај 

кључних метаболичких 

процеса: фотосинтезе и 

ћелијског дисања 

● објасни фазе ћелијског 

циклуса 

● објасни ток и значај митозе 

и мејозе 
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Основи 

физиологије 

човека 

5  

● Нервни систем 

● Чула 

● Мишићно-скелетни систем 

органа 

● Ендокрине жлезде – 

хуморална регулација 

● Систем органа за варење 

● Систем органа за дисање 

● Систем за циркулацију 

телесних течности 

● Систем органа за 

излучивање и размножавање 

 

● објасни настанак и пренос 

нервног импулса 

● илуструје прост рефлексни 

лук 

● објасни улогу нервног 

система 

● објасни мишићну 

контракцију 

● објасни улогу чулних органа 

● дефинише позицију и улогу 

жлезда са унутрашњим 

лучењем 

● објасни састав и улогу крви 

и лимфе 

● објасни грађу и улогу срца и 

крвних судова и 

неурохуморалну регулацију 

срчаног рада 

● објасни размену гасова у 

плућима и ткивима и нервну 
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регулацију дисања 

● објасни варење, ресорпцију 

хране и неурохуморалну 

регулацију варења 

● објасни улогу екскреторних 

органа 

● објасни улогу органа за 

размножавање 
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Биологија развића 

човека 
3  ●Стварање и сазревање 

полних ћелија 

● Оплођење 

● Интраутерино развиће 

● Рађање и детињство 

● Полно сазревање 

 

● објасни процесе 

сперматогенезе и огенезе 

● опише процес оплођења 

● наведе фазе интраутериног 

развића 

● објасни настанак ткива и 

зачетака органа 

● опише промене које се 

догађају у организму од 

рођења до пубертета 

● објасни полно сазревање 
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Наслеђивње 

биолошких 

особина 

 

3часова 

● Генетика човека 

● Појам и функције гена 

● Наслеђивање и варирање 

особина код човека 

● Наследне болести 

● Праћење особина на основу 

родословног стабла 

● Генетичка условљеност 

човековог понашања 

● Генетичко саветовање и 

тестирање 

 

● упореди ДНК, хроматин, 

хромозом 

● дефинише ген, геном, 

генотип, фенотип 

● објасни основна правила 

наслеђивања особина 

(Менделова правила) 

● објасни типове наслеђивања 

особина 

● објасни врсте и узроке 

мутација 

● наведе наследне болести 

човека и њихове узроке 
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Полно и 

репродуктивно 

здравље 

 ● Појам и дефиниција здравља 

● Проблеми везани за период 

адолесценције 

● Планирање породице 

● Заштита од полних болести 

● Болести зависнос 

 

● препозна проблеме везане за 

период одрастања 

● објасни значај породице 

● опише биолошку функцију 

породице 

● дефинише појам „планирање 

породице‖ 

● наведе облике заштите од 

нежељене трудноће 

● објасни штетност абортуса 

по здравље жене 

● наведе облике ризичног 

понашања, најчешће полно 

преносиве болести и болести 

зависности 
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Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности и индивидуалних карактеристика ученика. 

II Оставаривање наставе и учења 

Настава се реализује кроз теоријску наставу. Програм   је организован кроз  5 наставних тема. Наставник користи 

различите методе и облике рада. У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, шеме, 

панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет 

одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима. 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 
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- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

 

Физика 

 

 

Назив предмета: ФИЗИКА - допунска настава 

Образовни профил: Електротехничар рачунара 

Разред: први 

 

Допунски рад се организује за ученике који , из објективних разлога , у редовној настави не постижу задовољавајуће 

резултате у неком од програмско-тематских подручја, за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са 

часова и за оне који желе да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања и отклањања нејасноћа и бржег и 

квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из наставног садржаја. 

Задаци допунске наставе: Продубљивање и проширивање знања ученика, подстицање ученика на самосталан рад,    

развијање код ученика способности логичког мишљења, оспособљавање ученика за самообразовање уз помоћ литературе. 

Област Бр. 

час

ова 

Садржај Исходи 
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Кинематика 

 

 

 

 

 

 

3 

Механичко кретање, вектор положаја и 

померај. Путања и пут. 

Средња и тренутна брзина.  

Убрзање, тангенцијална и нормална 

компонента 

убрзања. 

Закони равномерног и равном-

променљивог праволинијског кретања. 

Слободан пад , верт.хитац.. 

-објасни значај и улогу експеримента и теорије у 

описивањуфизичких процеса и појава,  

– анализира и графички приказује законе 

равномерног, равномерно 

пр. праволинијског кретања; 

– анализира различите облике кретања и одређује 

њихове параметре; 

-повезује физичке величине и мерне јединице 

-решава једноставније примере задатака 

 

 

 

Динамика 

 

 

 

3 

Узајамно деловање тела ,сила. 

Веза  масе , силе и убрзања  

Њутнови закони механике 

Механички рад , снага 

Закон о одржању механичке енергије 

 

 -повеже утицај гравитације са кретањем тела, 

појавама и процесима на Земљи и у Сунчевом 

систему; 

– разликује појмове сила Земљ.теже и тежина тела,  

-разуме разлику између масе и тежине тела  

-повезује рад и енергију 

-разликује кинетичку и потенцијалну енергију 

-уме да примени закон одржања енергије 

 

Кружно и 

ротационо 

кретање 

 

 

2 

Период и фреквенција  

Центрипетална и центрифугална сила 

Угаона брзина рот.кретања 

Угаоно убрзање ротационог кретања  

Момент силе, инерције и импулса  

-уме да израчуна период и фреквенцију  

-познаје утицај центрипеталне и центрифугалне силе 

на кретање тела  

-користи формуле за угаону брзину и убрзање 

-дефинише момент силе, импулса и инерције 

 

 

 

 

Термодина

мика 

 

 

 

 

 

2 

 

Унутрашња енергија и количина 

топлоте 

Фазни прелази 

Основни појмови и Принципи 

термодинамике. 

Топлотне машине. 

– користи одговарајуће појмове, величи 

не и законе за описивање енергетских трансформ. у 

топлотним процесима 

– примени Први принцип термодинамике 

код термодинамичких процеса 

– објасни принцип рада топлотних машина,одреди 

коефицијент корисног дејства у термо.процесима 

 

 

 

 

Кулонов закон 

Напон ,потенцијал и рад електричног 

- прикаже и опише електрично поље 

- израчуна силу којом поље делује на наелектрисање 
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Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе и учења  

Приликом планирања наставе и учења потребно је руководити се:  

– индивидуалним разликама међу ученицима у погледу начина учења, темпа учења и брзине напредовања; 

 –интегрисаним приступом у којем постоји хоризонтална и верт. повезаност унутар истог предмета и различитих 

наставних     предмета 

 – активним методама наставе и учења; 

 – повезивањем активности и садржаја учења са животним искуствима ученика и подстицањем примене наученог у 

свак.животу;  

– неговањем радозналости, одржавањем и подстицањем интересовања за учење и континуирано сазнавање; 

II Остваривање наставе и учења  

Програмски садржаји доследно су приказани у форми која задовољава основне методске захтеве наставе физике: 

– Поступност (од простијег ка сложенијем) при упознавању нових појмова и формулисању закона. 

– Очигледност при излагању наставних садржаја . 

– Повезаност наставних садржаја (хоризонтална и вертикална). 

Очекује се да ученици у добро осмишљеним и разноврсним активностима наставе развијају своје компетенције 

целоживотног учења кроз проналажење  додатних информација, критичко разматрање.Треба имати у виду да се неке 

планиране активности у пракси могу показати као неодговарајуће зато што су, на пример, испод или изнад могућности 

ученика, не обезбеђују остваривање исхода учења, не доприносе развоју компетенција, не одговарају садржају итд. 

Кључно питање у избору метода, техника, облика рада, активности ученика и наставника јесте да ли је нешто релевантно, 

чему то служи, које  процесе код ученика подстиче (са фокусом на подстицање когнитивних процеса мишљења, учења, 

памћења), којим исходима и компетенцијама води.  

 

Електрично 

и магнетно 

поље  

 

 

3 

поља 

Магнетна индукција и флукс магнетног 

поља 

Магнетно поље ел. струје 

Електромагнетна  индукција 

Фарадејев закон ЕМИ 

- повеже електрични напон и јачину електричног 

поља 

- принцип рада електромагнета и електромотора 

- објасни принцип рада компаса и природу Земљиног 

магнетног поља 
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III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика врши се редовним и осмишљеним прикупљањем релевантних података о напредовању 

ученика, остваривању исхода учења и постигнутом степену развоја компетенција ученика. 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

 праћење остварености исхода; 

 усмено излагање; 

 показивање практичних вештина; 

 активности ученика на допунској настави; 

 
 

Основе електротехнике I 
Програм допунске наставе 

Назив наставног предмета: Основе електротехнике 

Разред: први 

 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе 

да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања 

знања, умења и вештина из наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета Основе електротехнике. 

 

 

Исходи Наставна тема Садржај 

Укупан 

број 

часова 

• наводи. прерачунава и употребљава 

јединице; 

• дефинише основна и електрична 

својства материје, као и појам 

електрицитета; 

• објасни појмовс: количину 

елекгрицигета, наелекгрисано гело; 

Електростатика 

• Појам јединица. Међународни 

систем јединица; 

• Структура материје 

(проводници. 

полупроводници и изолатори); 

• Наелектрисано тело (појам и 

количина наелектрисања); 

4 
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објасни Кулонов закон и израчуна 

силу између два наелектрисана тела; 

објасни и графички прикаже вектор 

поља у некој тачки поља; 

објасни појам потенцијала и напона, 

израчуна потенцијал у електричном 

пољу и напон између две тачке; 

објасни поларизацију и пробој 

диелектрика; 

• објасни појам капацитивности; 

• израчуна капацитивност плочастог 

кондензагора; 

•израчуна еквивалентну 

капацитивност редне, паралелне и 

мешови ге везе 

кондензатора; 

• израчуна појединачне наионе код 

редне и мсшовите везе кондензатора. 

израчуна релативну и апсолутну 

грешку мерења; 

обради и тумачи резултате мерења; 

демонстрира понашање 

наелектрисаних тела; 

демонстрира пуњење и пражњење 

кондензатора; 

израчуна и измери еквивалентну 

капацитивност веза кондензатора. 

* Кулонов закон; 

Електрично поље (графичко 

представљање електричног 

поља, јачина поља усамљеног 

тачкастог наелектрисања, 

хомогено електрично поље, 

всктор електричног поља); 

Силе у електричном пољу; 

Електрични потенцијал и 

електрични напон; 

• Рад сила у електричном пољу; 

• Поларизација диелектрика; 

• Капацитивносгусамљеног 

проводника; 

• Капацитивносг кондензатора 

(појам 

кондензатора, капацитивност 

плочастог кондензагора, 

оптсрећивањс кондензатора, 

пробој диелектрика, врсте 

кондензатора); 

• Всзивање кондензатора (рсдно, 

паралелно и мешовито везивање 

кондепзатора). 

ВЕЖБЕ 

Упознавање са лабораторијском 

опремом и инструментима; 

Класификација мерних грешака. 

тачност мерења и обрада 

резултата мерења; 

Наелектрисано тело; 
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Кондензатори. пуњење и 

пражњење; 

Везивање кондензатора. 

• дефинише једносмерну струју и 

појмове 

као што су позитивна и негативна 

струја, физички и технички смер 

струје; 

• израчуна јачину струје; 

• објасни и израчуна густину струје; 

• дефинише елсктрично коло и услов 

да у 

колу тече струја; 

• објасни елементе електричног кола; 

• објасни електромоторну силу 

генератора; 

• објасни и израчуна електричну 

отпорност; 

• наведе врсте отпорника: 

• објасни електричну проводност; 

• дефинише, објасни и примењује 

Омов 

закон; 

• објасни мерење струје, напона, 

отпора. 

снаге и рада; 

• дефинише, објасни и примењује 

Први 

Кирхофов закон; 

• дефинише и објасни Џулов закон; 

• израчуна снагу и рад помоћу 

Једносмерне струје 

Појам једносмерне електричне 

струје (дејства електричне 

струје, 

јачина и густина електричне 

струје); 

Појам електричног кола и 

његови 

елементи (електрични 

генератор. 

електромогорна сила 

генератора. 

пријемник, прекидач, 

проводници); 

Отпорници (електрична 

отпорност. 

отпорност проводника, 

зависност 

отпорности од темепературе, 

електрична проводност); 

Омов закон (референтни смер 

струје и напона); 

Мерење струје и напона; 

Први Кирхофов закон; 

Џулов закон; 

Електрични рад и електрична 

снага. 

Мерење електричне снаге; 

Решавање простог кола са 

21 
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Џуловог 

закона; 

• рсшава проста кола са реалним 

генератором; 

• израчуна снагу генсратора и снагу 

пријемника; 

• објасни режимс рада гснсратора; 

• решава различите везе генератора; 

• дефинише струјни генератор; 

• објасни претварање струјног 

генератора 

у наионски иобрнуто; 

• израчуна еквивалентну отпорност 

различитих веза отпорника; 

• решава кола помоћу уопштеног 

Омовог 

закона; 

• дефинише. објасни и примењује 

Други Кирхофов закон: 

одреди напон између две тачке у 

колу, 

одреди потснцијале у колу; 

напише систем једначина за 

решавање сложеног кола; 

решава сложено коло са две контуре 

директном примсном Првог и Другог 

Кирхофовог закона; 

реишва сложена кола нретварањем 

струјног генератора у напонски и 

обрнуто; 

• употребљава мерне аналогне и 

реалним 

генератором; 

Снага генератора, снага 

пријемника, коефицијент 

корисног 

дејства гснератора; 

Режими рада генератора (режим 

празног хода, кратког споја и 

режим максималне корисне 

снаге); 

Напонски генсратор (редна и 

паралелна веза генератора. 

еквивалентни генерагор); 

Струјни генератор (идеалан и 

реалан струјни генератор); 

Претварање струјног генератора 

у 

напонски и обрнуто; 

Везивање отпорника (редно. 

паралелно и мешовито везивање 

отпорника): 

Уопштени Омов закон 

(решавање кола помоћу 

уопштеног Омовог закона); 

Други Кирхофов закон (појам 

сложеногелектричног кола, 

дефиниција Другог Кирхофовог 

закона, одрсђивање напона 

између две тачке у колу, 

одређивање нотенцијала у 

колу); 
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дигиталне инструменте (амперметар. 

волтмстар, омметар) 

• покаже дејства електричне струје; 

• измери напон, струју и електрични 

отпор у колу; 

• измери снагу у колу; 

• провери Омов закон; 

• провсри Први и Други Кирхофов 

закон; 

• измери електромоторну силу, напон 

на 

отптерећеном генератору и 

унутрашњу 

отпорност генератора; 

• израчуна и измери еквивалентну 

отпорност различитих веза 

отпорника; 

• решава просто коло са вишс 

генсратора 

и провери решења мерењем; 

• рсшава сложено коло и провсри 

решсња 

мерењем. 

Решавање сложених кола 

(директном применом Првог и 

Другог Кирхофовог закона, као 

и претварањем 

•објасни појам магнета, магнетног 

поља; 

•графички представи магнетно поље; 

•објасни магнетна својства материје; 

•наведе поделу магнетних и 

феромагнентих материјала: 

•објасни и израчуна магнетну 

индукцију 

Електромагнетизам 

• Појам магнетног иол.а (појам и 

врсте магнета); 

• Графичко представљање 

магнетног 

поља: 

• Магнетна својства материје 

(магнетна пермеабилност, врсте 

магнетних ма геријала); 

5 
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струје у правом проводнику и одреди 

њен смер; 

•објасни магнетну индукцију у 

навојку и 

намотају и одреди њен смер; 

•објасни магнећење феромагнетних 

материјала и магнетни хистерезис; 

•објасни магнетно коло и Кап- 

Хопкинсонов закон и израчуна 

величине везане за магнетно коло; 

•објасни и израчуна елсктромагнетну 

и 

електродинамичку силу и одреди 

њихов 

смер; 

•објасни Фарадејев закон и његову 

примсну код праволинијског 

проводника, навојка и намотаја у 

магнетном пољу; 

•одреди смер индуковане 

електромоторне силе; 

•објасни принцип рада генератора 

једносмерне струје; 

•објасни принцип рада електромотора 

једносмерне струје; 

•објасни самоиндукцију и израчуна 

индуктивност намотаја; 

•објасни узајамну индукцију; 

•објасни принцип рада 

трансформатора; 

•објасни вртложне струје; 

• Магнстна индукција; 

• Био - Саваров закон (вектор 

магнетне индукцијс и вектор 

магнетног поља); 

• Амперов закон (магнетно поље 

праволинијског проводика, 

магнетно поље навојка и 

намотаја); 

• Магнећење феромагнетних 

матсријала; 

• Магнетни хистерезис; 

• Флукс вектора магнетне 

индукције. 

• Магнетно коло. Кап-

Хопкинсонов 

закон; 

• Електромагнетна сила (појам 

електромагнетне силе, 

одређивање 

векгора електромагнетне силе); 

• Електродинамичка сила ( 

узајамно 

деловање два проводника са 

струјом, одређивање вектора 

електродинамичке силе); 

• Навојак и намотај у магнетном 

пољу; 

• Електромагнетна индукција 

(Фарадејев закон, Ленцово 

нравило); 

• Индукована електромоторна 
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Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

II Оставаривање наставе и учења  

•решава задатке. 

покаже узајамно дејство магнета, 

магнета и меког 

гвожђа, као и електромагнета; 

измери индуктивност калема; 

изводи закључке о промени 

индуктивности у зависности од 

промене броја навоја, димензија и 

језгра; 

покаже иримере самоиндукције и 

објасни примере из праксе. 

сила у 

намотају и праволинијском 

проводнику, смер индуковане 

емс); 

• Електромотор једносмерне 

струје и 

генератор једносмерне струје; 

• Индуктивност кола 

(индуктивност 

калема. зависност 

индуктивности 

од броја навојака. димензија и 

језгра); 

Електромоторна сила 

самоиндукције; 

Међусобна индукција; 

Трансформатор: 

Вртложне струје. 

ВЕЖБЕ 

Магнети и електромагнети: 

Калемови; 

Електромагнетна индукција. 
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Настава се реализује кроз теорију. Програм за први разред организован је кроз три модула. Наставник користи различите 

методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, практичан 

рад, визуелне методе, вербалне методе, демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна 

средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет 

одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

Рачунарска графика и мултимедија 
Програм допунске наставе 

Назив наставног предмета: Рачунарска графика и мултимедија 

Разред: први 

 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са  часова и за оне који желе 

да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања 

знања, умења и вештина из наставног градива и постизање бољег  општег успеха  из предмета 

Циљеви допунске наставе: 

- усвајање минимума знања ученика у складу са стандардима образовања; 

- осамостаљивање ученика у процесу учења. 

Задаци допунске наставе:  

- уочавање проблема и израда плана рада. 

 

Исходи Модул Садржај 
Укупан 

број 
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часова 

-Подешава тастатуру за употребу 

различитих врста фонтова и познаје и 

инсталира различите фонтове; 

-Разликује и користи различите алате за 

обраду текста; 

-Умеће симболе и креира пречице за 

најчешће коришћене симболе; 

-Креира сопствени фонт/слова помоћу 

фонт едитора 

Рад са текстом 

-Инсталација жељених 

фонтова; 

-Алати за обраду текста. 

Фонтови; 

-Уметање симбола и 

креирање пречица за 

најчешће коришћене 

симболе; 

-Фонт едитор (креирање 

сопствених слова); 

-АРТ едитори; 

 

2 

-објасни како настаје дигитални запис 

слике; 

-дефинише појмове: пиксел, резолуција, 

динамички распон, векторска и 

битмапирана графика; компјутерске боје 

и модели за представљање боја; 

-разликује основне формате дигиталних 

слика; 

-конвертује слике из једног формата у 

други; 

-користи готове библиотеке слика: 

-користи алате за обраду слике; 

-обрађује слику према унапред задатим 

критеријумима (промена димензија 

(резолуције) слике, геометријске 

трансформације слике (транслација, 

ротација...), подешавање осветљаја. 

контраста, боја и оштрине слике; 

Обрада слике на 

рачунару 

-Извори слика (цртеж, 

фотографија. преузимање 

слика са Интернета, 

скенирана слика, слика 

екрана); 

-Основни појмови 

(пиксели, резолуција 

слике, динамички распон), 

векторска и битмапирана 

графика, компјутерске 

боје; 

-Основни формати 

дигиталних слика; 

-Обрада слика и основни 

поступци обраде; 

-Дигиталне слике 

намењене екранском 

приказу, штампању и 

10 
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-користи филтере за додавање 

специјалних ефеката и монтажу; 

-комбинује више слика за креирање 

сложених слика; 

 

приказивању на Интернет 

странама; 

-Поступак скенирање 

слика; 

-Основне карактеристике 

и врсте дигиталних 

фотоапарата 

-разликује појмове дигиталног и 

аналогног звука; 

-објасни разлоге и начине компресије 

звука; 

-наброји и дефинише различите 

формате звука; 
Обрада звука 

-Звук и основни 

параметри звука; 

-Аналогни и дигитални 

звук; 

-Формати звука; 

-Компресија звука 

различитих формата; 

-Конвертовање звука 

различитих формата; 

Обрада звука. 

4 

-објасни поступак дигитализације и 

компресије видео записа; 

-наброји и дефинише различите формате 

видео записа: 

-опише поступак конвертовања видео 

сигнала различитог формата: 

-врши обраду видео секвенце према 

унапред задатим критеријумима 

(монтирање видео записа, корекција 

боје, светлости, примена специјалних 

филтара, додавање текста , додавање 

видео ефеката, додавање звука видео 

запису). 

Обрада видео 

фајлова 

Дигитализација и 

компресија видео записа; 

-Формати видео записа; 

-Конвертовање видео 

сигнала различитих 

формата; 

-Обрада видео секвенци: 

• монтажа видео 

записа, 

• обрада слика 

(корекција боје, 

светлости, примена 

специјалних 

филтара...), 

5 
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• додавање текста, 

• додавање видео 

ефеката, 

додавање звука 

видео запису 

-дефинише појам анимације; 

-наброји и дефинише врсте 

компјутерских анимација: 

-наброји различите алате за израду 

анимација, препознаје њихове разлике и 

место примене; 

-користи неки од једноставнијих алата за 

израду анимација; 

-израђује једносгавну анимацију према 

унапред задатим критеријумима (број 

слика. боје). 

Анимација 

-Појам анимације; 

-Врсте компјутерске 

анимације; 

-Алати за израду 

анимација: 

-Анимације на веб-у; 

-Израда анимације. 

5 

-подешава радно окружење програма за 

израду презентација; 

-управља презентацијама и чува их у 

различитим форматима и верзијама; 

-израђује презентације према унапред 

задатим критеријумима (текстом, 

звуком, сликом и анимацијом); 

-израђује сложене презентације 

(интерактивне, са хиперлинковима и 

акционим дугмадима...); 

-приказује и излаже презентацију 

Израда 

мултимедијалне 

5презентације 

-Појам и основни појмови 

презентације; 

-Радно окружење; 

-Унос садржаја (текста, 

звука, графике. видеа, 

анимације); 

-Сложене презентације; 

-Приказивање 

презентација. 

5 
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I Планирање наставе и учења  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности и индивидуалних карактеристика ученика.  

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз вежбе. Програм за други разред организован је кроз три модула. Наставник користи различите 

методе и облике рада. У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, 

панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет 

одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

 
 

Увод у архитектуру  рачунара 
Програм допунске наставе 

Назив наставног предмета: Увод у архитектуру рачунара 

 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са  часова и за оне који желе 

да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања 

знања, умења и вештина из наставног градива и постизање бољег  општег успеха  из предмета 

Циљеви допунске наставе: 

- усвајање минимума знања ученика у складу са стандардима образовања; 
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- осамостаљивање ученика у процесу учења. 

Задаци допунске наставе:  

- уочавање проблема и израда плана рада. 

 

Исходи Модул Садржај 

Укупан 

број 

часова 

-дефинише појам рачунарског 

система; 

-наведе поделу рачунарских 

система; 

-опише фазе развоја рачунарских 

сисгема и њихове  специфичности; 

-дефинише појам хардвера и 

софтвера; 

-дефинише и објасни појам 

инструкције и програма: 

-разликује различите архитектуре 

рачунарског система (РС-Personal 

Computer), преносне рачунаре,...); 

-наведе целине Вон-Нојмановог 

модела; 

-објасни концепт Вон-Нојманово1 

модела; 

-анализира Вон-Нојманов модел 

рачунара; 

-нацрта и опише блок шему 

савременог рачунара; 

-објасни принцип рада савременог 

Архитектура 

рачунара 

-Појам рачунарског система; 

-Подела рачунарских система; 

-Фазе развоја рачунарских 

система; 

-Појам хардвера и софтвера; 

-Инструкције и програм; 

-Вон-Нојманов модел рачунара; 

-Улога СРU (Сепtra1 Рrocessing 

Unit) у -Вон-Нојмановом моделу; 

-Улога меморија у Вон-

Нојмановом моделу; 

-Улога улазно-излазних уређаја у 

Вон- Нојмановом моделу; 

-Архитектура рачунарског 

система; 

-Принципи реализације 

савремених рачунара; 

-Блок шема савременог рачунара; 

-Принцип рада савременог 

рачунара; 

-Преносни рачунари; 

-Блок шема преносног рачунара: 

8 
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рачунара; 

-наброји модуле 

/компоненте/савремене рачунарске 

конфигурације; 

-упореди структуру савременог 

рачунара са Вон-Нојмановим 

моделом рачунара. 

-Произвођачи рачунара: 

-објасни улогу и функцију 

микропроцесора; 

-шематски прикаже структуру 

микропроцесора ; 

опише   структуру  

микропроцесора ;објасни улогу 

сваке целине; 

-наведе и дефонише специфичне 

вредности микропроцесора; 

-наведе и објасни начине 

извршавања инструкције; 

-наведе основне архитектуре 

микропроцесора; опише сваку 

архитектуру појединачно; 

-упореди различите архитектуре 

микропроцесора; 

-објасни суперскаларну 

архитектуру микропроцесора; 

-разликује 8-итме, 16-битне, 32-

битне, 64-битне микропроцесоре; -

наведе спецофичне вредности за 

одређени тип микропроцесора; 

-објасни микропроцесоре са више 

језгара; разликује типове 

Архитектура 

микропроцесора 

-Улога и функција  

микропроцесора; 

-Структура  микропроцесора; 

-Принцип рада  микропроцесора; 

-Инструкције и њихово 

извршавање; 

-CISC(Comlex Instruction Set 

Computer-процесор са 

комплексним скупом 

инструкција) и RISC(Reduced 

Instruction Set Computer-процесор 

с аредукованим  скупом 

инструкција) архитектуре 

микропроцесора; 

-Серијско, проточно и паралелно 

извршавање инструкција; 

-Суперскаларна  архитектура 

микропроцесора; 

-Карактеристике  

микропроцесора; 

-Микропроцесори са више 

језгара(Multi-core); 

-Карактеристике вишејезгарних 

микропроцесора; 

17 
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микропроцесоре са више 

језгара;наведе карактеристике 

микропроцесоре са више језгара;  

-разликује термине Dual Core, Core 

2Duo, Core 2Quad, Quad-Core; 

опише карактеристике ових 

микропроцесора; 

-разликује термине Core i3, Core 

i5, Core i7, Core i9; 

-упореди микропроцесоре са 

једним језгром са 

мокропроцесорима са више 

језгара; 

-провери и упореди лежишта за 

поједине типове микропроцесора,  

-провери називне вредности 

напајања  микропроцесора; 

-објасни поступак хлађења 

микропроцесора; 

-објасни историјски развој 

микропроцесора; наведе 

карактеристичне вредности за 

поједине микропроцесоре, 

представнике одређене генерације 

микропроцесора; 

 

-Слотови за  микропроцесоре; 

-Радни напон  микропроцесора; 

-Хлађење  микропроцесора; 

-Развој  микропроцесора; 

-Произвођачи  микропроцесора; 

 

-објасни улогу и функцију 

меморије; 

-наброји и објасни основне 

параметре сваке  меморије; 

-дефинише параметре за 

Меморијски 

систем рачунара 

-Улога и функција меморије; 

-Параметро меморије; 

-Класификација меморије; 

-Хијерархија меморије у 

рачунарском систему; 

12 
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класификацију меморија; 

-објасни поделу меморија на 

основу одређеног критеријума и 

опише сваку групу меморија; 

-објасни и шематски прикаже 

хијерархију меморијског система у 

рачунару; 

-укаже на улогу оперативне 

(радне) меморије и објасни 

принцип рада у рачунарском 

систему; 

-укаже на улогу меморије само за 

читање  и објасни принцип рада у 

рачунарском систему; 

-објасни улогу скривене меморије, 

наброји нивое скривених меморија 

и укаже на њихову улогу; објасни 

принцип рада скривене меморије  

у рачунарском систему; 

-објасни SRAM и DRAM 

технологије; упореди  SRAM и 

DRAM меморије; разликује SRAM 

и DRAM; објасни начин рада 

SDRAM(Synchronous DRAM) и 

DDR( Double Data Rate) SDRAM; 

-објасни разлику између 

SIMM(Single Inline Memory 

Module)  и  DIMM(Dual   Inline 

Memory Module)  меморијских 

модула; 

-наброји меморијске модуле који 

-Оперативна(радна) меморија; 

-Меморија само за читање(Read 

Only Memory ROM); 

-Скривена(Cashe)меморија 

рачунарског система; 

-Динамичка меморија са 

произвољним 

приступом(Dinamic random 

access memory, DRAM) и 

статичка меморија са 

произвољним приступом(Static 

random access memory, SRAM); 

-Меморијске технологије у 

рачунарским системима; 

-Меморијске модули у 

рачунарским системима; 

-Кашњење(латенција); Парност 

меморије(Parity Memory)и код за 

проверу грешака(Error Correcting 

Code, ECC); 

-Магацинска (стек) меморија;  

-Спољна(секундарна) меморија;  

-Произвиђачи меморија;  
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се користе у рачунарском систему; 

објасни начине рада меморијских 

модула; упореди поједине 

меморијске модуле; 

објасни проблеме који настају у 

преносу података код меморијских 

модула;  

-опише начине за отклањање 

грешака у раду; 

 

 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности и индивидуалних карактеристика ученика.  

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз теоријски наставу. Програм за први разред организован је кроз три модула. Наставник користи 

различите методе и облике рада. У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, 

софвтвери, шеме, панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет 

одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 
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- активности ученика на часовима; 

     Практична настава 

Програм допунске наставе 

Назив наставног предмета: Практична настава -електро 
 

Разред: први 

 

 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са  часова и за оне који желе 

да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања 

знања, умења и вештина из наставног градива и постизање бољег  општег успеха  из предмета 

Циљеви допунске наставе: 

- усвајање минимума знања ученика у складу са стандардима образовања; 

- осамостаљивање ученика у процесу учења. 

Задаци допунске наставе:  

- уочавање проблема и израда плана рада. 

 

 

Исходи Модул Садржај 

Укупан 

број 

часова 

-опише образовање РN споја: 

-објасни инверзну и директну 

поларизацију РN споја и нацрта и 

објасни струјно - напонску 

карактеристику споја; 

-наброји иробоје РN споја; 

-наброји врсте диода и њихове 

Полупроводничке 

компоненте 

Диоде: 

-Кристална структура 

полупроводника и образовање 

РN споја; 

-Директно и инверзно 

поларисани РN спој. 

Каракгеристике РN сиоја. 

16 
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најважније карактеристике и 

нримену. 

 

 

 

-опише принцип рада биполарног 

транзистора на моделу са 

заједничким емитором; 

-наброји основне компоненте струја у 

транзистору; 

-дефинише коефицијент струјног 

појачања; 

-наброји карактсристике транзистора; 

-нацрта транзистор у споју са 

заједничким емитером, базом и 

колектором; 

-нацрта еквивалентну шему 

биполарног транзистора; 

-наброји ограничења у раду 

транзистора; 

-опише принцип рада транзистора са 

ефектом поља на моделу са 

заједничким сорсом и нацрта 

еквивалентну шему транзистора; 

-наброји услове за рад појединих 

типова транзистора; 

-користи кагалошке податке за 

различите типове полупроводничких 

компоненти; 
-Наброји врсте тиристора и њихову 
примсну; 

Пробој 

РN споја; 

-Капацигивност РN споја. 

Диоде. Врсте диода 

(усмерачке, Зенер, варикап, 

Шотки, PIN диода); 

-Ознаке диода. 

Транзистори: 

-Принцип рада биполариог 

транзистора на моделу са 

заједничким емитором. 

Основне компоненте струја у 

транзистору. Везивање 

транзисгора; 

-Коефицијент струјног 

појачања: 

-Карактеристике транзистора; 

-Параметри (π параметри) 

биполарног транзистора и 

еквивалентна шема 

транзистора за наизменичии 

сигнал; 

-Ограничење у раду 

транзистора;. 

-Принцип рада транзистора са 

ефектом поља (FЕТ-а) на 

моделу са заједничким сорсом. 

Статичке карактеристике FЕТ-

а. Параметри FЕТ-а и 

еквивалентна шема 

транзистора за наизменични 
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-Наведе основне карактеристике 

триака и диака. 

-Наброји врсте оптоелектронских 

елемената и њихове основне 

каракгеристике; 

-Познаје примену оптоелектронских 

елемената 

 

 

сигнал; 

-МOSFЕТ-ови. МOSFЕТ-ови; 

-Ознаке транзистора. 

Вишеслојне силицијумске 

компоненте: 

-Тиристор; 

-Триак и диак. 

Оптоелектронске  

полупроводничке 

компоненте: 

 

-Врсте оптоелектронских 

елемената: 

-Фотодиоде, фототранзистори 

и фотоотпорници; 

-Светлеће полупроводничке 

диоде. Фотоспојнице; 

-Течни кристали. 
 

-нацрта појачавач са заједничким 

емитером и опише улоге појединих 

компоненти појачавача; 

-дефинишс појачање струје. напона и 

снаге на моделу четворопола, као и 

улазну и излазну отпорност; 

-израчунава струјно и напонско 

појачање појачавача са заједничким 

емитером, као и улазну и излазну 

отпорност; 

-израчунава струјно и напонско 

појачање појачавача са заједничким 

Појачавачка кола 

и ивори за 

напајање 

 

Једностепени појачавачи: 

 

-Појачавач са заједничким 

смитором Радна права и радна 

тачка. Стабилизација радне 

тачке; 

-Појачање напона, струје и 

снаге, улазна и излазна 

отпорност појачавача (општа 

дефиниција на примеру 

четворопола); 

-Појачавач са заједничким 

18 
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сорсом, као и улазну и излазну 

отпорност; 

 

 

 

 

 

 

-објасни улогу негативне повратне 

спреге у појачавачима; 

-нацрта Дарлингтонов спој и изведе 

израз за струјно појачање; 

-наброји класе рада појачавача и 

њихове основне карактеристике. 

-објасни улогу усмерача са филтром 

и стабилизатора напона у процесу 

добијања једносмерног напона за 

напајање; 

-објасни улогу инвсртора у процесу 

добијања наизменичног напона. 

 

емитером-  анализа рада и 

одређивање струјног и 

напонског појачања, улазне и 

излазне отпорности. 

Фреквенцијска 

карактеристика; 

-Појачавач са заједничким 

сорсом - анализа рада и 

одређивање напонског 

појачања и излазне 

отпорности. 

Сложени иојачавачи: 

-Вишестепени појачавачи. 

Повратна спрега. Негативна 

повратна спрега; 

-Појачавачи са негативном 

повратном спрегом; 

-Дарлингтонов спој; 

-Класе рада појачавача са 

примерима. 

Извори напајања: 

-Усмерачи (једострани 

усмерач и Грецов усмерач); 

-Усмерачи са филтром; 

-Стабилизатор напона са Зенер 

диодом; 

-Интегрисани стабилизатор 

напона; 

-Инвертор. 
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Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности и индивидуалних карактеристика ученика.  

 

 

 

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз теоријску наставу. Програм за други разред организован је кроз 2 модула. Наставник користи 

различите методе и облике рада. У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, 

софвтвери, шеме, панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет 

одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

Практична настава 1 - машинска 
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: Електротехничар рачунара 

 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знање или су били одсутни са часова и за оне који желе 

да утврде своје знање са циљем разумевања,препознавања,отклањања нејасноћа,бржег и квалитетнијег знања,учења 

вештина,самосталног извођења практичних радова уз употребу одговарајућих алата и прибора. 
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Р.број 

теме 

Број 

часова 

             Наставна тема Начин и поступак 

остваривања 

Активност 

ученика 

2 2 Радионички алат -фронтални рад 

-индивидуални рад 

-практичан рад 

-дијалог 

Ученици 

слушају,посмат

рају,воде 

белешке,цртају,

практично раде. 

3 1 Хигијена рада -фронтални рад 

-индивидуални рад 

-практичан рад 

-дијалог 

Ученици 

слушају,посмат

рају,воде 

белешке,цртају,

практично раде. 

4 1 Техничке карактеристике 

материјала 

-фронтални рад 

-индивидуални рад 

-практичан рад 

-дијалог 

Ученици 

слушају,посмат

рају,воде 

белешке,цртају,

практично раде. 

5 2 Полупроизводи и производи у 

машинству 

-фронтални рад 

-индивидуални рад 

-практичан рад 

-дијалог 

Ученици 

слушају,посмат

рају,воде 

белешке,цртају,

практично раде. 

6 1 Читање техничко-технолошке -фронтални рад Ученици 
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 документације -индивидуални рад 

-практичан рад 

-дијалог 

слушају,посмат

рају,воде 

белешке,цртају,

практично раде. 

7 2 Технолошки поступак при 

обради материјала 

-фронтални рад 

-индивидуални рад 

-практичан рад 

-дијалог 

Ученици 

слушају,посмат

рају,воде 

белешке,цртају,

практично раде. 

8 2 Основни машински елементи -фронтални рад 

-индивидуални рад 

-практичан рад 

-дијалог 

Ученици 

слушају,посмат

рају,воде 

белешке,цртају,

практично раде. 
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Додатна настава 
 

Српски језик и књижевност 

       Програм додатне наставе  

       Српски језик и књижевност – први  разред  

                 

  

          Додатни рад  се организује за ученике који показују веће интересовање и жељу за новим сазнањима која 

превазилазе оквире предвиђене планом и програмом ,са циљем повезивања и примене наученог у свакодневном животу, 

стицање шире слике о књижевним и језичким питањима, развијање вишег облика писмености и креативности у писању и 

читању, припремање за такмичења и конкурсе на републичком и међународном нивоу.  

  

                   Циљеви додатне  наставе  :  

   

 продубљивање знања стечених на редовној настави ;  

 припремање ученика да одрже предавање на неку, ваннаставну  или наставну , занимљиву тему по сопственом избору 

или избору у договору са професором ;  

 избор и мотивисање ученика за учешће на конкурсима.  

                       Задаци додатне  настави  :  

  уочавање  индивидуалних квалитета и интересовања ученика  

 Оцењивање  
 

 
Наставни  

 садржај / активнпст  
Брпј часпва  Начин и ппступак 

пствариваоа  
Активнпсти   

ученика  
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       Језик  
     

 10  - фрпнтални рад  
- индивидуални рад  
- кпмбинпвани рад  
- вербалне метпде  
- демпнстративне   
  метпде  

- решаваое прпблема  

- слуша  
- упчава  
- извпди закључке  
- ради уз ппмпћ  
  наставника   
- пдгпвара на питаоа  
- пбјашоава  
- анализира  

      Коижевнпст     15  - фрпнтални рад  
- индивидуални рад  
- кпмбинпвани рад  
- вербалне метпде  
- демпнстративне   
  метпде  

- решаваое прпблема  

  

- слуша  
- упчава  
- извпди закључке  
- ради уз ппмпћ  
  наставника   
- пдгпвара на питаоа  
- пбјашоава  
- анализира  

  Језичка култура    
 

 10  - фрпнтални рад  
- индивидуални рад  
- кпмбинпвани рад  
- вербалне метпде  
- демпнстративне   
  метпде  

- решаваое прпблема  

  

- слуша  
- упчава  
- извпди закључке  
- ради уз ппмпћ  
  наставника   
- пдгпвара на питаоа  
- пбјашоава  
- анализира  
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Укупно часова    35      
  

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма  

       I  Планирање наставе и учења  

       На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених радњи, али и од специфичности и индивидуалних карактеристика ученика.  

       

  

      II  Оставаривање наставе и учења  

      Настава се реализује кроз теоријску наставу и вежбе. Програм за други  разред организован је кроз 5 наставних 

садржаја. Наставник користи различите методе и облике рада. У настави се могу користити различита наставна средства, 

(рачунар,пројектор,, шеме, панои, речници, критике, стручна литература, електронске књиге, интерпретације уметника, 

глумаца...)као и посете библиотекама и другим установама културе у нашем граду.  

      III  Праћење и вредновање наставе и учења  

      Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет 

одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

      Вредновање остварености исхода врши се кроз:  

           - праћење остварености исхода;  

           - усмено излагање;  

          - резултате такмичења;  

          - активности ученика на часовима;  

 
 

Енглески језик 
ПЛАН И ПРОГРАМ ДОДАТНЕ  НАСТАВЕ ЗА ПРЕДМЕТ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

РАЗРЕД:  I, II, III, IV  

Недељни фонд:  1 час  

Годишњи фонд: 30- 37 (укупан фонд за све разреде)  
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ЦИЉЕВИ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ: 

 

1) продубљивање знања стечених на редовној настави; 

2) припремити ученика да одржи предавање на неку ваннаставну или наставну, занимљиву тему по сопственом избору 

или  избору у договору са професором; 

3) избор и мотивисање ученика за учешће на такмичењима. 

 

ЗАДАЦИ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ: 

 

- уочавање индивидуалних квалитета и интересовања ученика. 

 

Ученици ће кроз различите активности допунити и проширити стечена знања са часова енглеског језика.  

Додатна настава се организује за ученике који су заинтересовани за: 

 шира знања из предмета, 

 истраживачки рад, 

 самостално истраживање и коришћење  стручне литературе, штампе, 

 проширивање стечених знања и њихова примена, 

 примена савремених технологија –интернет.. 

 учешће на такмичењима 

 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА  
ИСХОДИ САДРЖАЈ  БРОЈ 

ЧАСОВА  

СЛУШАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

усменог говора 

● разуме основне поруке и 
захтеве исказане јасним 
стандардним језиком кадаје 
реч о блиским темама (кола, 
посао, хоби) 

● разуме глобално суштину 

ОПШТЕ ТЕМЕ 

• Свакодневни живот (генерацијски 

конфликти и начини превазилажења) 

• Образовање (образовањс за свс, пракса и 

припреме за будуће занимање, размена 

ученика) 

 

5 
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нешто дужих разговора или 

дискусија на састанцима, који 

се односе на мање сложене 

садржаје из струке, уколико се 

говори разговетно стандардним 

језиком, поставља питања и 

тражи објашњења у вези са 

темом дискусије/разговора 

• Познате фирме, предузећа, установе, 

институције у земљама чији се језик учи 

• Културни живот(мсђународни пројекти и 

учешће на њима) 

• Заштита човекове околине (волонтерски 

рад) 

• Медији (штампа. телевизија, електронски 

медији) 

• Историјски догађаји/линости из земаља 

чији се језик учи 

• Свет компјутера 

(предности и мане употребе компјутера) 

 

СТРУЧНЕ ТЕМЕ 

• Материјали. средсгва.сировине и 

производи 

• Алати, машине и уређаји у струци 

• Припрема, производња и контрола 

производног процеса 

• Мере заштите и очувања радне и 

животне средине 

• Праћење новина у области струке 

• Пословна комуникација на страном 

језику 

 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

 

 I  РЕЧЕНИЦА 

Сви типов упитних реченица 

Директна и индиректна питања 

– Индиректни говор: рецептивно и 
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ЧИТАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

прочитаних 

текстова 

● разуме једноставније текстове 

(стандардна писма, 

информације о процесу рада у 

струци) који су писани обичним 

језиком илијезиком струке 

● разуме опис догађаја и осећања 

разуме основни садржај као и 

важније детаље у извештајима, 

брошурама и уговорима везаним 

за струку 

 

ГОВОР 

 

Оспособљавање 

ученика за 

кратко 

монолошко 

излагање и за 

учешће у 

дијалогу на 

страном језику 

• једносгавним средствима опише 

статус и образовање, будуће 

запослење 

● опише делатност, фирму, 

процес рада или пак преприча 

телефонски разговор или одлуке 

неког договора у оквиру познате 

лексике 

● образложи краће своје намере, 

одлуке, поступке 

ПИСАЊЕ 

 

• • попуњава рачуне, признанице и 

хартије од вредности 
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Оспособљавање 

ученика за писање 

краћих текстова 

различитог 

садржаја 

• напише једноставно пословно 

писмо према одређеном моделу 

• опише и појасни садржај схема и 

графикона везаних за струку  

•  • Напише кратко лично писмо, 

поруку, разгледницу, честитку 

•  

продуктивно 

а) изјаве и питања – без промене 

глаголског времена (глагол главне 

реченице у једном од садашњих времена) 

б) молбе, захтеви, наредбе 

– Индиректни говор: само рецептивно 

а) изјаве са променом глаголских времена 

– Одређене релативне клаузе 

– Сложене реченице: временске клаузе, 

узрочне клаузе , допусне клаузе 

 

II   ИМЕНИЧКА ГРУПА     

1. Члан разлике између одређеног и 

неодређеног члана у ширем контексту 

2. Именице 

– Бројиве и небројиве именице 

3. Заменички облици а) Заменице 

– Личне заменице у функцији субјекта и 

објекта 

– Показне заменице 

– Односне заменице б) детерминатори 

– Показни детерминатори 

– Неодређени детерминатори 

– Присвојни детерминатори 

4. Придеви 

– Обновити компарацију придева 

– too/not…enough/not as…(as)/…than 

5. Бројеви 

– Обновити просте и редне бројеве 

6. Кванитификатори 
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ЗНАЊЕ О 

ЈЕЗИКУ  

 

 

• препознаје и правилно користи 

основне фонолошке (интонација. 

прозодија, ритам) и 

морфосинтаксичке категорије, 

(именички и глаголски наставци,  

основни ред речи) користи 

садржаје медијске продукције 

намењене учењу страних језика 

(штампани медији, аудио/видео 

записи, компакт диск, интернет 

итд.) (штампани медији, 

аудио/видео записи, компакт 

диск, интернет итд.) 

- буде схваћен у размени идеја и 

информација о блиским темама у 

предвидљивим, свакодневним 

ситуацијамасажима садржај 

текста, филма, разговара и сл. 
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III  ГЛAГОЛСКА ГРУПА 

1. Глаголи 

– Обновити разлику у употреби Present 

Simple, Present Continutous; Past Simple, 

Past Continuous 

– Обновити све употребе Present Perfect 

– Past perfect 

Used to 

– Обновити и утврдити начине за 

изражавање будућности, планова у 

будућности (going to, will) 

Модални глаголи: should, must, will, may, 

might 

Пасивне конструкције – садашње и 

прошло време – the Present Simple, Past 

Simple (продуктивно и рецептивно), 

Present perfect passive (рецептивно) 

3. Предлози, најчешћи предлози за 

оријентацију у времену и простору. 

4. Кондиционал први и други (и 

рецептивно и продуктивно). 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма  

 
I Планирање наставе и учења  
На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  
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II Оставаривање наставе и учења  
Настава се реализује кроз теоријску наставу. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, 

индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, визуелне методе, вербалне методе, 

демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софтвтвери, 

шеме, панои..)  

 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет 

одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

 

Вредновање остварености исхода врши се кроз:  

- праћење остварености исхода;  

- учешћа ученика на такмичењима; 

- усмено излагање;  

-активности ученика на часовима  

 
 

 

 

Физичко васпитање 
Програм допунске, додатне и секције 

Назив наставног предмета: Физичко васпитање 

Циљ учења физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са 

осталим васпитно - образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика. План допунске и додатне 

за циљ има да темељније презентује одређени наставни садржај и отклони све недоумице са редовне наставе, као и да се 

усавршавају одређени наставни садржаји кроз додатне часове рада. 

Разред: Први, други, трећи и четврти 
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Исходи Област/Тема       Садржај 
       Укупан број 

часова 

-Именује моторичке способности 

које треба развијати 

-- Примени адекватна средства 

-      Учествује на школском 

такмишењу и у систему 

школских спортских такмичења 

Провера физичких  

способности(иницијал

но тестирање) 

 

- Вежбе обликовања (јачања, 

лабављење и растезање); 

- Вежбе из корективне 

гимнастике; 

- Провера стања моторичких 

и функционалних 

способности 

2 

Кратко опише основне 

карактеристике и правила 

атлетике, гимнастике и спортске 

гране - дисциплина које се уче 

Атлетика 

 

АТЛЕТИКА 

У свим атлетским 

дисциплинама треба радити 

на развијању основних 

моторичких особина за дату 

дисциплину; 

Трчања: 

Усавршавање технике 

трчања на кратке и средње 

стазе: 

- 100 м ученици и ученице;  

- 800 м ученици и ученице; 

- штафета 4 x 100 м ученици 

и ученице 

Вежбање технике трчања на 

средњим стазама умереним 

интезитетом и различитим 

темпом у трајању од 5 до 10 

мин.  

3 
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Крос: јесењи и пролећни  

- 800 м ученице,  

- 1000 м ученици. 

Скокови: 

Скок удаљ техником 

увинућа  

Скок увис леђном  

Бацања: 

Бацање кугле, једна од 

рационалних техника 

(ученице 4 кг, ученици 5 кг). 

Спровести такмичења у 

одељењу, на резултат, у свим 

реализованим атлетским 

дисциплинама.  

 

- Одржава стабилну и динамичку 

равнотежу у различитим 

кретањима 

-изводи ротације тела 

Спортска гимнастика 

са елементима 

акробатике: Вежбе на 

справама и тлу 

 

1. Вежбе на тлу 

2. Прескок 

3. Кругови 

4. Разбој 

5. Вратило 

6. Греда 

2 

Користи елементе технике у игри 

Примењује правила у игри 

Учествује на спортским 

такмичењима 

Спортска 

игра(Рукомет, 

Кошарка, 

одбојка,фудбал) 

• Понављање и учвршћивање 

раније обучаваних елемената 

игре;  

• Даље проширивање и 

продубљавање техничко-

тактичке припремљености 

ученика у складу са 

изборним програмом за дату 

11 
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игру. На основу претходних 

умења у техници и тактици 

наставник планира 

конкретне садржаје из 

спортске игре; 

• Актив наставника, према 

програму који сам доноси 

(из програма трећег разреда 

(програм по избору ученика) 

у складу са могућностима 

школе, организује наставу за 

коју ученици покажу 

посебно интересовање; 

• Препорука: уколико је 

могуће, организовати 

наставу пливања (посебно 

обуку за непливаче). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секција: Први, други, трећи, четврти разред 

Исходи Област/Тема       Садржај 
       Укупан број 

часова 
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Користи елементе технике у игри 

Примењује правила у игри 

Учествује на спортским 

такмичењима 

Спортска игра 

(Рукомет) 

 

 

• Понављање и учвршћивање 

раније обучаваних елемената 

игре;  

• Даље проширивање и 

продубљавање техничко-

тактичке припремљености 

ученика у складу са 

изборним програмом за дату 

игру. На основу претходних 

умења у техници и тактици 

наставник планира 

конкретне садржаје из 

спортске игре; 

• Актив наставника, према 

програму који сам доноси (из 

програма трећег разреда 

(програм по избору ученика) 

у складу са могућностима 

школе, организује наставу за 

коју ученици покажу 

посебно интересовање; 

• Препорука: уколико је 

могуће, организовати 

наставу пливања (посебно 

обуку за непливаче). 

6 

Користи елементе технике у игри 

Примењује правила у игри 

Учествује на спортским 

такмичењима 

Спортска игра 

(Кошарка) 

 

 

8 

- Користи елементе технике у игри 

Примењује правила у игри 

Учествује на спортским 

такмичењима 

Mали фудбал 

 
 

4 

 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 
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I Планирање наставе 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира 

како да ученици остваре исходе и да изабере одговарајуће методе,  активности и технике за рад са ученицима. 

Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине које су ученику потребне за даље 

учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на 

основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи разликују, да се неки могу лакше и 

брже остварити, док је за одређене потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима.  Исходе треба 

посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. На ставу у том смислу треба усмерити на развијање 

компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. Током 

реализације часова физичког васпитања давати информације о томе које вежбе позитивно утичу на статус њиховог 

организма, с обзиром на карактеристике њихове професије, а које негативно утичу на здравље. Ученици који похађају 

трогодишње стручне школе далеко су више оптерећени у редовном образовању практичном и теоријском наставом од 

осталих ученика; Због тога је физичко васпитање, у овим школама, значајно за активан опоравак ученика, компензацију и 

релаксацију с обзиром на њихова честа статичка и једнострана оптерећења. Теоријска знања из области физичких 

активности су од великог значаја за укупним бављењем физичким вежбама. 

 

 

 

II Оставаривање наставе и учења  

- Садржаји програма усмерени су на:  

- развијање физичких способности;  

- спортско-техничко образовање;  

- повезивање физичког васпитања са животом и радом.  

У колико се укаже потреба, садржај програма се прилагођава како би се избегле негативне последице по здравље деце. 

Настава се реализује у циклусима који трају приближно 10-12 часова (узастопних). Наставнику физичког васпитања је 

остављено да, зависно од потреба, прецизира трајање сваког циклуса, као и редослед њиховог садржаја. 
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III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, доношење 

опреме, понашање ученика на часу, уважавање гледишта других ученика, однос према раду, способност примене 

практичног знања у конкретним  условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- васпитни део(доношење опреме, дисциплина на часу); 

- образовни део (практичне вештине); 

- активности ученика на часовима; 

 

IV Међупредметне компетенције 

1) Компетенцију за целоживотно учење 

2) Комуникацију 

3) Решавање проблема 

4) Сарадњу 

5) Одговоран однос према здрављу 

6)   Одговоран однос према околини. 

 

Кроз наставни садржај  додатне, допунске и секције који се реализује као допуна Физичког васпитања остварују се и 

општи принципи образовања и васпитања. 

Наставни предмет Физичко васпитање омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање 

шанси свим ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење 

разноврсних облика учења (учење путем покушаја и погрешака, учење по моделу, учење увиђањем...). Кроз облике рада, 

наставне методе, коришћење разновсних наставних средстава, похваљивањем ученика, давањем препорука за даље 

напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет образовних постигнућа и развија се 

мотивација за учење код ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних планова и програма, иновација и нових 

антрополошких достигнућа   ученицима ће бити омогућено континуирано напредовање у области физичког развоја. 

Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну практичну наставу, допунску или додатну наставу, секције, 

ванаставне активности  (крос, фер плеј манифестације), као и учешће у различитим активностиваа током жиовота са 
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циљем сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван 

установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским 

старешином, стручним већем.  

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и 

даровити) уз обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима 

образовања и васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене 

материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим 

проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и 

индивидуализацију и наставом на даљину;  

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања 

одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се 

кроз континуирано међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и 

вредновање напредовање ученика.  

 

Кроз додатну, допунску и секцију реализоваће се и допунски циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на практичној настави, води се рачуна о развијању и практиковању здравих животних стилова, свести о 

важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне компетенције за целоживотно учење 

(комуникација на матерњем језику,правилно усвајање ,дигиталне компетенције (коришћење дигиталних алата за 

унапређење практичног вежбања),..) међупредметне компетенције и стручне компетенције у складу са захтевима 

занимања. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, 

да прати и контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће 

умети да пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, 

стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности 

самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу 

инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

 

Кроз додатну, допунску и секцију оствариће се и исходи образовања и васпитања. 
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Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања 

и васпитања оствариће се кроз практичан рад, вежбе у којима ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од 

ученика се очекује да на српском језику, кроз дијалог са наставником или другим ученицима, или кроз практичан рад, 

аналитички и синтетички разложе вежбу, дају идеје, изразе своја мишљења кроз чињенице и ставове. Зависно од наставне 

јединице или типа часа, ученику се дају начини решавања одређених тактичких задатака и на основу конкретизованог 

решења ученик покушава да пронађе нове приступе.; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим 

уленицима буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других;  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени логичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин 

дошао до решења проблема који му се јављају.  

Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. Да зна како да се понаша и приступа одређеним садржајима, јер на тај начин 

чува и себе и друге другима.  

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље 

учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са 

тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео 

ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се 

односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање 

дискриминациjе и друго. 
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Математика 

Рачунарство и информатика 
Програм додатне наставе 

Назив наставног предмета: Рачунарство и информатика 

Разред: први 

 

Додатна настава се организује за ученике који су заинтересовани за шира знања из предмета, истрaживачки рад, 

самостално истраживање и коришћење  стручне литературе, штампе, проширивање стечених знања и њихова примена. 

 

 

 

 

Модул 
Број 

часова 
Садржај Исходи 

Основе 

рачунарске 

технике 

5 -информација и информатика 
 Кодирање информација 
коришћењем бинарног бројсвног 
система  
Представљање разних типова 
информација (текстуалне, 
графичке и звучне) 
Кодирање карактера, кодне схеме 
Јединице за мерење количине 
информација 
Значај и примена рачунара  
Карактеристике информационог 
друштва  
Утицај рачунара на здравље  
Структура и принцип рада 
рачунара 
Врсте меморије рачунара  
Процесор 
 Матична плоча  
Магистрала 
Улазно-излазни уређаји  
Утицај компоненти на 
перформансе рачунара Софтвер, 

-објасни значење појмова података 
информација и информатика 
 -разликује појмове бит и бајт  
-наведе јединицеза мерење количине 
података 
претвара меру количине података из једне 
мерне јединице у другу 
објасни основне карактеристике 
информационог друштва 
наведе опасности и мере заштите здравља 
од претеране и неправилне упогребе 
рачунара 
препозна компоненте из којих се састоји 
рачунар и објасни њихову 
функционалност 
објасни намену оперативне и спољашње 
меморије у рачунарском систему наброји 
врсте спол>ашњих меморија и објасни 
њихове карактеристике објасни сврху 
софтвера у рачунарском систему 
наброји врсте софтвера 
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појам и улога у РС 
 Врсте софтвера Намена сваке 

врсте софтвсра 

Основе рада у 

рачунарском 

сисгему 

6  подешавање радног окружења 
(палете алатки, пречице, лењир, 
поглед, зум...) 

 концепти организације 
 типови датотека 
 претрага садржаја по различитим 

критеријумима 
 манипулација 
инсталација 

 објасни сврху (намену) оперативног 
система 

 наброји оперативне системе који се 
данас користе на различитим 
дигиталним уређајима 

 изврши основна подешавања радног 
окружења ОС 

 разликује типове датотека 
 хијерархијски организује фасцикле и 

управља фасциклама и документима 
(копира. премсшта и брише документе 
и фасцикле) 

• врши претрагу садржаја по различитим 
критеријумима 

• разуме потребу за инсталирањем новог 
софтвера 

• врши компресију и декомпресију 
фасцикли и докумената 

 

Примена ИКТ-а 20  Интерфејс текст процесора 
 Једноставнија подешавања 

интерфејса 
 Правила слепог куцања 
 Операције са документима 

(креирање. 
 отварање, премештање од једног 

до другог 
 отвореног документа, чување, за 

гварање) 
 Едитовање текста 
 Прсмсштање садржаја измсђу 

више 
 отворених докумената 
 Уметање у текст: специјалних 

симбола. 
 датума и времена. слика, 

текстуалних ефекага 
 Проналажење и замена задатог 

текста 
 Уметање и позиционирање 

 одабере и примењује 
одговарајућу технологију 
(алате исервисе)за 
релизацију конкретног 
задатка 

  креира дигиталне 
нродукте,поново их користи. 
ревидира и проналази нову 
намену 

  користи технологију за 
прикупљање, анализу, 
вредновање и представљање 
података и информација 

  припреми и изведе 
аутоматизовану аналитичку обраду 
података 
коришћењем табеларних и 
графичких приказа 
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нетекстуалних 
 објеката 
 Уметање табеле у текст 
 Логичко структуирање текста 

(наслови. 
 параграфи, слике, табеле) 
 Форматирање текста (страница, 

ред, маргине. 
 проред) 
 Форматирање текста 
 Исправљање грешака 
 Нумерација страница 
 Израда стилова 
 Коришћење готових шаблона и 

израда 
 сопствених шаблона 
 Писање математичких формула 
 Генерисање садржаја и индекса 

појмова 
 Штампа докумената 
 Индивидуапни и сараднички рад 

над 
 документима уз коришћење 

текст процесора 
 у облацима 
 Подешавање радног окружења 

програма за 
 израду мултимедијалне 

презентације 
 Рад са документима 
 Додавање и манипулација 

страницама 
 слајдовима или фрејмовима 
 Основна правила и смернице за 

израду презентације (количина 
текста и објеката, величина и 
врста слова, дизајн,...) 

 Форматирање текста 
 Додавање објеката (слика. звука, 

филма,...) 
 Избор позадине или дизајна-тема 
 Ефекти анимације (врсте. 

подешавање параметара, 
анимационе шеме) 

 Прелаз између слајдова или 
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фрејмова 
 Интерактивна презентација 

(хиперлинкови и дугмад) 
 Штампање презентације 
 Подешавање презентације 

зајавно приказивање 
 Сараднички рад при изради 

презентације 
 Наступ презентера (држање тела, 

вербална и невербална 
комуникација, савладавање 
треме) 

 Подешавање радног окружења 
програма за табелариа 
прорачунавања 

 Рад са документима 
Рачунарске 

мреже. интернет 

и електронска 

комуникација 

6 • Сервиси интернета: World Wide 
Web, FТР, електронска пошта, 
веб-форуми 

• Веб-читачи 
• Претраживачи 
• Интернет мапе 
• Виртуелни телефон 
• Социјални програми (мреже) и 

њихово коришћење 
• Електронска трговина. 

електронско банкаретво, учење 
на даљину 

• Право и етика на интернету 
• Локалне мреже 
• Повезивање чворова мреже 
• Рачунари-сервери и рачунари- 

клијенти 
• Интернет-провајдери и њихове 

мреже 
• Технологије приступа интернету 
• Глобална мрежа (интернет) 
• Интернет протокол 
• IР шема адресирања 
• Рутер и рутирање 
• Организација домена и 

доменских имена 
• Систем доменских имена DNS 

(Domain Name System) 
• Формирање локалне мреже 

• приступа садржајима на интернету, 
претражује интернет и преузима 
жељене садржаје 

• користи електронску пошту 
• користи интернет мапе, виртуелни 

телефон и сличне веб-сервисе 
• објасни појмове електронска трговина и 

електронско банкарство 
• објасни како функционише учење на 

даљину 
• освести важносг иоштовања 

правних и етичких норми при 
коришћењу интернета 

• објасни предности умрежавања 
• наведе могуће структуре локалне мреже 

и уређаје који се користе за 
умрежавање 

• користи ресурсе локалне мреже 
• објасни у чемује разлика између 

рачунара-сервера и рачунара-клијената 
• објасни чему служи рутер и шта је 

рутирање 
објасни који посао обављају интернет-

провајдери 
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• Дељење ресурса локалне мреже 
• Навигација кроз локалну мрежу 
Повезивање локалне мреже са 

глобалном мрежом (интернетом) 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз теорију. Програм за први разред организован је кроз три модула. Наставник користи различите 

методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, практичан 

рад, визуелне методе, вербалне методе, демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна 

средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет 

одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

 

Историја 
Додатна настава 
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Смер: Електротехничар рачунара 

Разред: Први 

Предмет: Историја 

Циљ учења наставног предмета историја: 

Циљ додатне наставе је да омногући одабраним и талентованим ученицима да прошире и продубе своје знање и вештине 

из неких наставних области и предмета у складу са интересовањима, способностима и склоностима као и да постиче 

ученике на самостални рад, развој логичког, стваралачког и критичког мишљења и да допринесе њиховом 

оспособљавању за даље образовање 

Задаци додатне наставе: 

- уочавање индивидуалних квалитета и интересовања ученика 
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Област/Тема Број часова Садржај Исходи 
Стандарди 

( ко има ) 

СРПСКА ДРЖАВА 

И ДРЖАВНОСТ 

5 - Српска 

државност у 

средњем веку 

- Српски народ и 

његови суседи у 

средњем веку 

- Положај Срба 

под османском, 

хабзбуршком и 

млетачком влашћу 

(XVI/XVIII век ) 

- Српска 

револуција 1804-

1835. и њено 

место у контексту 

европских 

дешавања 

- Развој државних 

институција,развој 

уставности 

- Улога модерних 

династија ( 

Обреновићи, 

Карађорђевићи, 

Петровићи ) у 

развоју српске 

државности 

- Ратови Србије и 

Црне Горе за 

- Препозна  

различите 

историјске 

садржаје ( 

личности, 

догађаје и 

процесе и појаве ) 

и доведе их у везу 

са одговарајућим 

временском 

одредницом и 

историјским 

периодом 

- Разликује 

периоде у којима 

је постојала, 

престала да 

постији и поново 

настала српска 

држава 

- Наведе и 

упореди одлике 

српске 

државности у 

средњем и новом 

веку 

- Уочи утицај 

револуционарних 

збивања у Европи 

2.ИС.1.1.3. 

Препознаје 

историјски простор 

на историјској 

карти. 2.ИС.1.1.4. 

Именује 

најзначајније 

личности и наводи 

основне процесе, 

појаве и догађаје из 

опште и националне 

историје. 

2.ИС.1.2.3. 

Препознаје 

предрасуде, 

стереотипе, 

пропаганду и друге 

видове 

пристрасности у 

тумачењу 

историјских појава у 

историјским и 

савременим 

изворима 

информација. 

2.ИС.1.3.3. Разуме 

значај и показује 

одговоран однос 

према културно-
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независност 1876-

1878. 

- Формирање 

модерног 

политичког 

система и 

настанак странака 

( радикалне, 

либералне и 

напредњачке) 

 

на развој српске 

националне и 

државне идеје 

- Објасни узорке 

и последице 

српске 

револуције, 

ослободилачких 

ратова 1876-1878, 

балканских 

ратова и Првог 

светског рата 

 

историјском 

наслеђу сопственог 

и других народа. 

2.ИС.2.1.2. Показује 

историјске појаве на 

историјској карти и 

препознаје 

историјски простор 

на географској 

карти. 2.ИС.2.1.3. 

Објашњава и 

повезује улогу 

личности, процесе, 

појаве, догађаје из 

националне и опште 

историје 

СРПСКИ НАРОД У 

ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ 

ДРЖАВИ 

9 Југословенска 

идеја 

конституисање 

државе. 

-Одлике 

политичког 

система у 

југословснској 

краљевини 

(политичке борбе, 

Видовдански и 

Октроисани устав, 

лични режим 

краља 

Александра, 

- Образложи 

најважније 

мотиве и узроке 

стварања 

југословенске 

државе; 

- Уочи значај 

настанка 

југословенске 

државе за српски 

народ; 

- Идентификује 

одлике 

југословенске 

државе као 

2.ИС.1.1.3. 

Препознаје 

историјски простор 

на историјској 

карти. 2.ИС.1.1.4. 

Именује 

најзначајније 

личности и наводи 

основне процесе, 

појаве и догађаје из 

опште и националне 

историје. 

2.ИС.1.2.3. 

Препознаје 

предрасуде, 



Школски програм 2022-2026. 
 

 

 

316 

 

 

- Стварање 

Бановине 

Хрватске и 

отварање српског 

питања). 

-Априлски рат и 

последице пораза, 

геноцид над 

Србима у НДХ. 

- Отпор, устанак и 

грађански рат.

  

- Биланс рата и 

допринос 

Југославије 

победи 

антифашистичке 

коалиције. 

- Југославија 

после Другог 

светског рата: 

настанак 

југословенске 

федерације; 

- Политичке, 

економске и 

културне прилике; 

односи са 

Истоком и 

Западом; улога 

Југославије у 

монархије и као 

републике; 

- Разликује 

особености 

друштвено-

политичких 

система који су 

постојали у 

југословенској 

држави; 

- Уочи и разуме 

међународни 

положај 

југословенске 

државе; 

- Образложи 

допринос 

југословенских 

антифашистичких 

покрета победи 

савезника у 

Другом светском 

рату; 

 

стереотипе, 

пропаганду и друге 

видове 

пристрасности у 

тумачењу 

историјских појава у 

историјским и 

савременим 

изворима 

информација. 

2.ИС.1.3.3. Разуме 

значај и показује 

одговоран однос 

према културно-

историјском 

наслеђу сопственог 

и других народа. 

2.ИС.2.1.2. Показује 

историјске појаве на 

историјској карти и 

препознаје 

историјски простор 

на географској 

карти. 2.ИС.2.1.3. 

Објашњава и 

повезује улогу 

личности, процесе, 

појаве, догађаје из 

националне и опште 

историје 
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Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз вежбе, при чему се ученици се деле у групе до 15 ученика. Програм за други разред 

организован је кроз три модула и блок наставу. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, 

индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, практичан рад, визуелне методе, вербалне 

методе, демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, 

софвтвери, шеме, панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет 

одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

 
 

 

 

 

Покрету 

несврстаних; 

самоуправни 

концепт 

социјалистичког 

развоја 
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Хемија 
Разред : I Хемија- додатна настава 

Подручје рада: електротехника 

Смер : електротехничар рачунара 

 

Циљ додатне наставе хемије јесте проширивање и продубљивање знања ученика који се у већој мери интересују за хемију 

и који су на редовним часовима показали висок ниво савладаног градива, развијање способности и вештина ученика 

према њиховим интересовањима и склоностима и развијање такмичарског духа. 

  

Област/Тема 
Број 

часова 
Садржај Исходи 

Стандарди 

Структура 

супстанце 
7 

часова 

 

Грађа атома, 

атомски и масени 

број, хемијски 

симболи и формуле, 

структура 

електронског 

омотача, Ar и Mr, 

количина 

супстанце, мол и 

моларна маса, 

јонска веза, 

ковалентна веза и 

- користи хемијски 

научни језик за 

описивање 

структуре, својстава 

и промена супстанци; 

- класификује 

супстанце на основу 

честичне структуре 

супстанци; 

 

2.ХЕ.1.1.2. 
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кристалне решетке 

Дисперзни 

системи 
4  

часова 

Дисперзни системи-

појам и врсте, 

растворљивост, 

масени процентни 

садржај раствора, 

количинска 

концентација 

раствора 

- објашњава својства 

дисперзних система и 

њихову примену у 

свакодневном 

животу; - рачуна 

количинску 

концентрацију, 

масену 

концентрацију и 

молалност раствора; - 

рачуна снижење 

температуре 

мржњења и 

повишење 

температуре 

кључања у воденим 

растворима 

електролита и 

неелектролита; - 

припреми растворе за 

потребе у 

лабораторији и 

свакодневном 

животу. - безбедно по 

себе и друге рукује 

лабораторијским 

прибором, посуђем и 

супстанцама; 

2.ХЕ.1.1.3. 

2.ХЕ.1.1.4. 

2.ХЕ.2.1.3. 

2.ХЕ.3.1.3. 

Хемијске реакције 9 Хемијске реакције, - анализира односе 2.ХЕ.1.1.6. 
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часова услов за хемијске 

реакције, хемијске 

једначине, анализа 

и синтеза, 

стехиометријска 

израчунавања, 

топлотни ефекти 

хемијских реакција, 

брзина хемијске 

реакције, фактори 

који утичу на 

брзину, хемијска 

равнотежа, 

електролитичка 

дисоцијација, 

киселине, базе, 

соли, рН вредност, 

оксидоредукциони 

процеси, електолиза 

и корозија 

количине супстанце, 

броја честица и масе 

супстанце; - 

образлаже значај 

квантитативних 

односа у хемијским 

системима; - изводи 

стехиометријска 

израчунавања; - 

процењује топлотне 

промене у физичким 

и хемијским 

процесима на основу 

експерименталних 

података; - разматра 

факторе који утичу 

на брзину хемијске 

реакције и процењује 

њихов утицај на 

хемијске процесе у 

индустрији и 

свакодневном 

животу; - објашњава 

значај хемијске 

равнотеже у 

хемијским и 

технолошким 

системима; 

2.ХЕ.1.1.7. 

2.ХЕ.1.1.8. 

2.ХЕ.2.1.5. 

2.ХЕ.2.1.6. 

2.ХЕ.2.1.7. 

2.ХЕ.2.1.8. 

2.ХЕ.3.1.8. 

2.ХЕ.3.1.9. 

2.ХЕ.3.1.10. 

Хемија елемената 

и једињења 
15 

часова 

 

Стабилност 

племенитих гасова 

и периодична 

- познаје својства и 

примену елемената 

периодног система и 

2.ХЕ.1.1.5. 

2.ХЕ.2.1.4. 

2.ХЕ.3.1.7. 
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промена својстава 

елемената у ПСЕ, 

својства елемената 

17, 16, 15, 14, 13, 1. 

и 2. групе, њихова 

једињења и 

примена, општа 

својства прелазних 

метала и примена, 

својства атома 

угљеника, 

класификација 

органских 

једињења, типови 

органских реакција, 

угљоводоници, 

алкохоли, 

аледехиди, кетони, 

карбоксилне 

киселине, органска 

азотна једињења, 

амино киселине, 

протеини, угљени-

хидрати, масти и 

уља, витамини 

њихових једињења - 

анализира зависност 

између места у 

периодном систему 

елемената и њихових 

хемијских својстава - 

Познаје својства 

угљеника и основна 

физичка и хемијска 

својства 

угљеникових 

органских једињења -

објашњава значај 

хемијских једињења 

у биохемијским 

реакцијама -познаје 

основне загађиваче 

атмосфере, воде и тла 

као и начине заштите 

од загађивања 

Хемијски аспекти 

загађивања 

животне средине 

2 часа Загађивање 

атмосфере, воде, 

ваздуха и тла, 

извори загађивања 

животне средине и 

пречишћавање, 

- рукује супстанцама 

у складу са ознакама 

опасности, 

обавештења и 

упозорења на 

амбалажи - 

2.XE.1.5.2. 

2.XE.2.5.1. 
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заштита и одлагање 

секунданих 

сировина 

придржава се 

правила о начину 

чувања супстанци и 

одлагању отпада - 

објашњава настајање, 

последице и поступке 

за спречавање појаве 

киселих киша и 

ефекта стаклене 

баште - објашњава 

значај озонског 

омотача, узрок 

настанка озонских 

рупа и последице - 

објашњава значај 

употребе постројења 

за пречишћавање 

воде и ваздуха, 

индустријских 

филтера, 

аутомобилских 

катализатора и 

сличних уређаја у 

свакодневном животу 

и индустрији - 

објашњава методе 

пречишћавања воде - 

може да процени 

ризике и користи по 

људско здравље 

неких најчешће 
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коришћених 

хемијских супстанци 

- анализира ефекте 

неких технологија и 

људских активности 

на квалитет ваздуха и 

утицај високих 

концентрација 

отровних и 

канцерогених 

супстанци на 

екосистем - познаје 

допринос хемије за 

очување и 

унапређење 

квалитета животне 

средине 

укупно 37 

часа 

   

 

 

I Планирање наставе и учења   

Планирање допунске наставе се врши у складу са потребама ученика, а и складу са обавезама, према решењу о 

четрдесеточасовној недељи, наставника. Претходном табелом су обухваћене све теме и сви садржаји, јер се не може 

унапред знати који ученици ће имати проблема и у којим темама.   

Одређивање термина врши се према важећим распоредима часова и дефинише у распореду за допунску и додатну 

наставу.  

  

II Оставаривање наставе и учења   

Остваривање наставе и учења се одвија у школском кабинету – лабораторији.   
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Допунска настава се може одвијати кроз индивидуални или групни рад, зависно од броја ученика који је похађају. Може 

се остваривати кроз усмени и писани рад, различита вежбања и тестове, домаће задатке.  

  

III Праћење и вредновање наставе и учења   

Праћење наставе и учења се врши кроз све часове. Активности и постигнућа ученика се бележе у педагошкој 

документацији наставника и у књизи евиденције о образовно-васпитном раду, односно есДневнику.  

Вредновање је и формативно и сумативно. Дакле постигнућа на допунској настави су предмет оцењивања и све 

активности , усмена одговарања, урађене писане провере могу бити и сумативно оцењене.  

 
 

 

 

Ликовна култура 
 

Циљеви додатне наставе: 

- продубљивање знања стечених на редовној настави; 

- припремити ученика да одржи предавање на неку ваннаставну или наставну, занимљиву тему по сопственом избору или 

избору у договору са професором; 

- избор и мотивисање ученика за учешће на конкурсима; 

- откривати код ученика све расположиве могућности за ликовне активности и за разумевање ликовних дела и 

оплемењивати  их. 

 

Задаци додатне наставе: 

- уочавање индивидуалних квалитета и интересовања ученика; 

- увођење ученика у свет ликовних вредности и стваралачког мишљења кроз практичне и теоријске задатке; 

- омогућавање схватања уметничког дела у културно-историјским условима; 

- омогућавање ученицима да стечена практична и теоретска знања усвоје као систем применљив у будућим заниманјима; 
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- познавање ликовног наслеђа наше земље, како би ученици развијали смисао, осећања и потебу неговања културних 

тековина; 

-упознавање ликовних законитости кроз самостална ликовна остварења; 

- увођење ученика у свет опажања и доживљавања ликовних дела и развијање личног односа према  властитим и туђим 

ликовним делима ; 

- омогућавање критичког односа према делима ликовних уметности, као и према поставкама теорије и историје уметности; 

- упознавање основних одлика и развоја уметности у друштвено-историјским раздобљима код нас и у свету; 

- омогућавање свестраног развоја ученикове личности, његових, како емоционално-доживљених, тако и интелектуално-

креативних способности; 

- омогућавање разумевања уметности које доприноси оплемењивању демократије и  толеранције; 

- истицање да универзалност ликовног језика утиче на укиданје језичких, националних и расних раздвајања; 

- праћење ликовних догађаја и посете музејима и галеријама треба да постане навика за развој целовите личности. 

 

Исходи додатне наставе: 

- ученик има висок квалитет стечених знања, уме да их примењује, да се према садржајима односи критички, да користи 

литературу и способности у односу на градиво које се обрађује на редовној настави; 

- ученик је способан да осмисли и реализује пројекат за конкурс; 

- ученик је способан да презентује пројекат другим ученицима. 

 

Исходи Област/Тема Садржај 
Укупан број 

часова 

-обликује презентације 

усклађујући текст и слику; 

-укаже на сличности, 

разлике и међусобни 

утицај уметности 

одређених култура, 

цивилизација и периода;  

Садржај 

уметничког дела: 

мотиви и теме 

кроз епохе. 

Уметност кроз 

епохе 
6 
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-издваја кључне 

информације из текста и 

слике; 

-користи уметничко 

наслеђе као подстицај за 

стваралачки рад; 

-изражава своја 

интересовања и естетске 

доживљаје одабраним 

средствима и техникама; 

Културно 

наслеђе као извор 

инспирације 

савремених 

стваралаца. 

Човек и простор; 

Скулптуре у 

пленеру; Пејзаж 

и архитектура; 

Реални и 

имагинарни 

простор 

6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ РАДА ЛИКОВНЕ СЕКЦИЈЕ 

 

Циљ ликовне секције:Откривати код ученика све расположиве могућности за ликовне активности и за разумевање ликовних 

дела и оплемењивати  их у складу са демократским  

 

Задаци ликовне секције: 

увођење ученика у свет ликовних вредности и стваралачког мишљења кроз практичне и теоријске задатке; 

омогућавање схватања уметничког дела у културно-историјским условима; 

омогућавање ученицима да стечена практична и теоретска знања усвоје као систем применљив у будућим заниманјима; 

познавање ликовног наслеђа наше земље, како би ученици развијали смисао, осећања и потебу неговања културних 

тековина; 
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упознавање ликовних законитости кроз самостална ликовна остварења; 

увођење ученика у свет опажања и доживљавања ликовних дела и развијање личног односа према  властитим и туђим 

ликовним делима ; 

омогућавање критичког односа према делима ликовних уметности, као и према поставкама теорије и историје уметности; 

упознавање основних одлика и развоја уметности у друштвено-историјским раздобљима код нас и у свету; 

омогућавање свестраног развоја ученикове личности, његових, како емоционално-доживљених, тако и интелектуално-

креативних способности; 

омогућавање разумевања уметности које доприноси оплемењивању демократије и  толеранције; 

истицање да универзалност ликовног језика утиче на укиданје језичких, националних и расних раздвајања; 

праћење ликовних догађаја и посете музејима и галеријама треба да постане навика за развој целовите личности. 

 

Активности: 

 

Садржај програма ликовне културе остварује се кроз: 

 прихватање практичног рада као могућности за стицање слободе у приступу увек новим стваралачким проблемима 

које намеће стварност; 

 схватање историјског и историјско-уметничког контекста дела, његовог постојања у времену и простору и његове 

форме која изражава друштвене, економске и културне особености разних епоха и народа; 

 схватање уметничког дела као самосвојне сложене структуре и јединствене целине; 

 развијање  способности визуелног опажања и разумевања света око себе, као и његовог представљања у разним 

ликовним техникама и материјалима; 

 упознавање проблема светлости и сенке и односа боја, мотива у ликовним уметностима као и уметничким делима; 

 уграђивање естетских вредности у практичан рад у свакодневном животу и у уобличавање своје околине; 

 развијање  опажања и критичког односа према ликовним вредностима у свакодневном животу; 

 развијање  активног односа према  демократији и култури свог и других народа; 

 коришћење стечених  знања као основе за даље лично духовно богаћење. 

 

Биологија 
Назив предмета: Биологија – додатна  настава  

Електротехничар рачунара 
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Разред: први 
 

 

Циљ наставе учења:  

Циљ додатне наставе је да омогући одабраним и талентованим ученицима да прошире и продубе своје знање и вештине 

из неких наставних области и предмета у складу са интересовањима, способностима и склоностима као и да постиче 

ученике на самостални рад, развој логичког, стваралачког и критичког мишљења и да допринесе њиховом 

оспособљавању за даље образовање.  

Задаци додатне наставе:  

- уочавање индивидуалних квалитета и интересовања ученика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Област/Тема Број часова Садржај Исходи 
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Биологија ћелије  

4 часова 
 

 

.● Цитологија као научна 

дисциплина биологије која 

проучава организацију 

ћелије 

● Основне карактеристике 

живих бића 

● Нивои организације 

биолошких система 

● Грађа ћелије и ћелијских 

органела 

● Биљна и животињска 

ћелија 

● Ћелијски циклус и 

ћелијске деобе 

 

● дефинише предмет проучавање 

цитологије 

● наведе главне особине живих 

бића и нивое организације 

биолошких система 

● објасни хемијску структуру 

ћелије 

● објасни функцију ћелијских 

органела 

● објасни разлике између биљне и 

животињске ћелије 

● објасни ток и значај кључних 

метаболичких процеса: 

фотосинтезе и ћелијског дисања 

● објасни фазе ћелијског циклуса 

● објасни ток и значај митозе и 

мејозе 
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Основи физиологије човека 3  

● Нервни систем 

● Чула 

● Мишићно-скелетни 

систем органа 

● Ендокрине жлезде – 

хуморална регулација 

● Систем органа за варење 

● Систем органа за дисање 

● Систем за циркулацију 

телесних течности 

● Систем органа за 

излучивање и 

размножавање 

 

● објасни настанак и пренос 

нервног импулса 

● илуструје прост рефлексни лук 

● објасни улогу нервног система 

● објасни мишићну контракцију 

● објасни улогу чулних органа 

● дефинише позицију и улогу 

жлезда са унутрашњим лучењем 

● објасни састав и улогу крви и 

лимфе 

● објасни грађу и улогу срца и 

крвних судова и неурохуморалну 

регулацију срчаног рада 

● објасни размену гасова у 

плућима и ткивима и нервну 

регулацију дисања 

● објасни варење, ресорпцију 

хране и неурохуморалну 

регулацију варења 
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● објасни улогу екскреторних 

органа 

● објасни улогу органа за 

размножавање 
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Биологија развића човека 3 часова  ●Стварање и сазревање 

полних ћелија 

● Оплођење 

● Интраутерино развиће 

● Рађање и детињство 

● Полно сазревање 

 

● објасни процесе сперматогенезе 

и огенезе 

● опише процес оплођења 

● наведе фазе интраутериног 

развића 

● објасни настанак ткива и 

зачетака органа 

● опише промене које се догађају 

у организму од рођења до 

пубертета 

● објасни полно сазревање 

 

Наслеђивње биолошких особина  

5 часова 

● Генетика човека 

● Појам и функције гена 

● Наслеђивање и варирање 

особина код човека 

● Наследне болести 

● Праћење особина на 

 

● упореди ДНК, хроматин, 

хромозом 

● дефинише ген, геном, генотип, 

фенотип 

● објасни основна правила 

наслеђивања особина (Менделова 
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основу родословног стабла 

● Генетичка условљеност 

човековог понашања 

● Генетичко саветовање и 

тестирање 

правила) 

● објасни типове наслеђивања 

особина 

● објасни врсте и узроке мутација 

● наведе наследне болести човека 

и њихове узроке 

 

 

 

 

 

Полно и репродуктивно здравље 1 часова ● Појам и дефиниција 

здравља 

● Проблеми везани за 

период адолесценције 

● Планирање породице 

● Заштита од полних 

болести 

● Болести зависнос 

 

● препозна проблеме везане за 

период одрастања 

● објасни значај породице 

● опише биолошку функцију 

породице 

● дефинише појам „планирање 

породице‖ 

● наведе облике заштите од 

нежељене трудноће 

● објасни штетност абортуса по 
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Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности и индивидуалних карактеристика ученика. 

II Оставаривање наставе и учења 

здравље жене 

● наведе облике ризичног 

понашања, најчешће полно 

преносиве болести и болести 

зависности 
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Настава се реализује кроз теоријску наставу. Програм је организован  кроз  5 наставних  тема. Наставник користи 

различите методе и облике рада. У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, шеме, 

панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет 

одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима. 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

 

 
 

Физика 
 

Назив предмета: ФИЗИКА – додатна  настава 

Образовни профил: Електротехничар рачунара 

Разред: први 

Циљ додатне наставе је да омогући  талентованим ученицима да прошире и да продубе своја знања и вештине из физике у 

складу са својим интересовањима, способностима и склоностима, као и да подстиче ученике на самосталан рад, развој 

логичког, стваралачког и критичког мишљења,такмичарског духа  и да допринесе њиховом оспособљавању за даље 

самообразовање.Додатним радом се обухватају ученици који постижу изузетне резултате у савладавању садржаја програма, 

који показују интересовање за проширивање знања и вештина и који су обдарени и талентовани за одређене области.  На 

тај  начин  се ученицима којима је то потребно и који то желе и могу, пружа више информација него на редовној настави. 
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Овим обликом се може поправити ситуација са мотивацијом ученика за учење, јер пад мотивације није обавезно и само 

резултат неуспеха, већ може да произађе и из недовољно изазовног начина рада, недовољног обима предметних и других 

садржаја или недовољно захтевних задатака. Она пружа прилику да се изразе, додатно обликују и оснаже креативни и 

развојни потенцијали ученика. 

Област Бр. 

час

ова 

Садржај Исходи 

 

 

 

 

Кинематика 

 

 

 

 

4 

Механичко кретање, вектор положаја и 

померај. Путања и пут 

Убрзање, тангенцијална и нормална 

компонента  убрзања. 

Закони равномерног и равном-

променљивог праволинијског кретања. 

Слободан пад , верт.хитац.. 

-самостално решава задатке и расправља о проблемским 

ситуацијама  

-изводи огледе ,мери физичке величине  

-доноси закључке  

-сарађује са другима и развија критичко мишљење 

-учествује на такмичењима и промоцији науке 

 

 

Динамика 

 

 

3 

Узајамно деловање тела ,сила. 

Веза  масе , силе и убрзања  

Њутнови закони механике 

Механички рад , снага 

Закон о одржању механичке енергије 

 

-самостално решава задатке и расправља о проблемским 

ситуацијама  

-изводи огледе ,мери физичке величине  

-доноси закључке  

-сарађује са другима и развија критичко мишљење 

-учествује на такмичењима и промоцији науке 

 

Кружно и 

ротационо 

кретање 

 

 

2 

Период и фреквенција  

Центрипетална и центрифугална сила 

Угаона брзина рот.кретања 

Угаоно убрзање ротационог кретања  

Момент силе, инерције и импулса  

-самостално решава задатке и расправља о проблемским 

ситуацијама  

-изводи огледе ,мери физичке величине  

-доноси закључке  

-сарађује са другима и развија критичко мишљење 

-учествује на такмичењима и промоцији науке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Унутрашња енергија и количина 

топлоте 

Фазни прелази 

-самостално решава задатке и расправља о проблемским 

ситуацијама  

-изводи огледе ,мери физичке величине  

-доноси закључке  
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Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења  

Приликом планирања наставе и учења потребно је руководити се:  

– индивидуалним разликама међу ученицима у погледу начина учења, темпа учења и брзине напредовања; 

 – активним методама наставе и учења; 

 – повезивањем активности и садржаја учења са животним искуствима ученика и подстицањем примене наученог 

у свак.животу;  

– неговањем радозналости, такмичарског духа  и подстицањем интересовања за учење и континуирано 

сазнавање; 

II Остваривање наставе и учења  

Очекује се да ученици у добро осмишљеним и разноврсним активностима наставе развијају своје компетенције 

целоживотног учења кроз проналажење  додатних информација, критичко разматрање.Кључно питање у избору 

метода, техника, облика рада, активности ученика и наставника јесте да ли је нешто релевантно, чему то служи, 

које  процесе код ученика подстиче (са фокусом на подстицање когнитивних процеса мишљења, учења, 

памћења), којим исходима и компетенцијама води. Учешћем на  такмичењима у знању ученици  се навикававају  

на рад и сагледавање значаја постигнутих резултата, развијање љубави  према физици и осталим природим 

наукама.На тај начин врши афирмација ученика са посебним способностима као и подизање квалитета 

образовно-васпитног рада. 

Термодинам

ика 

 

2 Основни појмови и Принципи 

термодинамике. 

Топлотне машине. 

-сарађује са другима и развија критичко мишљење 

-учествује на такмичењима и промоцији науке 

 

 

 

Електрично 

и магнетно 

поље  

 

 

 

 

3 

Кулонов закон 

Напон ,потенцијал и рад електричног 

поља 

Магнетна индукција и флукс магнетног 

поља 

Магнетно поље ел. струје 

Електромагнетна  индукција 

Фарадејев закон ЕМИ 

-самостално решава задатке и расправља о проблемским 

ситуацијама  

-изводи огледе ,мери физичке величине  

-доноси закључке  

-сарађује са другима и развија критичко мишљење 

-учествује на такмичењима и промоцији науке 
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III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика врши се редовним и осмишљеним прикупљањем података о напредовању ученика, 

остваривању исхода учења и постигнутом степену развоја компетенција ученика. 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

 праћење остварености исхода; 

 усмено излагање; 

 анализа проблемских и такмичарских задатака; 

 учешће ученика на такмичењима и манифестацијама; 
 

 

Основе електротехнике I 
Програм додатне наставе 

Назив наставног предмета: Основе електротехнике 

Разред: први 

 

Додатна настава се организује за ученике који су заинтересовани за шира знања из предмета, истрaживачки рад, 

самостално истраживање и коришћење  стручне литературе, штампе, проширивање стечених знања и њихова примена. 
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Исходи Наставна тема Садржај 

Укупан 

број 

часова 

• наводи. прерачунава и употребљава 

јединице; 

• дефинише основна и електрична 

својства материје, као и појам 

електрицитета; 

• објасни појмовс: количину 

елекгрицигета, наелекгрисано гело; 

објасни Кулонов закон и израчуна силу 

између два наелектрисана тела; 

објасни и графички прикаже вектор 

поља у некој тачки поља; 

објасни појам потенцијала и напона, 

израчуна потенцијал у електричном 

пољу и напон између две тачке; 

објасни поларизацију и пробој 

диелектрика; 

• објасни појам капацитивности; 

• израчуна капацитивност плочастог 

кондензагора; 

•израчуна еквивалентну капацитивност 

редне, паралелне и мешови ге везе 

кондензатора; 

• израчуна појединачне наионе код 

редне и мсшовите везе кондензатора. 

израчуна релативну и апсолутну грешку 

мерења; 

обради и тумачи резултате мерења; 

демонстрира понашање наелектрисаних 

Електростатика 

• Појам јединица. Међународни 

систем јединица; 

• Структура материје 

(проводници. 

полупроводници и изолатори); 

• Наелектрисано тело (појам и 

количина наелектрисања); 

* Кулонов закон; 

Електрично поље (графичко 

представљање електричног 

поља, јачина поља усамљеног 

тачкастог наелектрисања, 

хомогено електрично поље, 

всктор електричног поља); 

Силе у електричном пољу; 

Електрични потенцијал и 

електрични напон; 

• Рад сила у електричном пољу; 

• Поларизација диелектрика; 

• Капацитивносгусамљеног 

проводника; 

• Капацитивносг кондензатора 

(појам 

кондензатора, капацитивност 

плочастог кондензагора, 

оптсрећивањс кондензатора, 

пробој диелектрика, врсте 

кондензатора); 

4 
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тела; 

демонстрира пуњење и пражњење 

кондензатора; 

израчуна и измери еквивалентну 

капацитивност веза кондензатора. 

• Всзивање кондензатора (рсдно, 

паралелно и мешовито везивање 

кондепзатора). 

ВЕЖБЕ 

Упознавање са лабораторијском 

опремом и инструментима; 

Класификација мерних грешака. 

тачност мерења и обрада 

резултата мерења; 

Наелектрисано тело; 

Кондензатори. пуњење и 

пражњење; 

Везивање кондензатора. 

• дефинише једносмерну струју и 

појмове 

као што су позитивна и негативна 

струја, физички и технички смер струје; 

• израчуна јачину струје; 

• објасни и израчуна густину струје; 

• дефинише елсктрично коло и услов да 

у 

колу тече струја; 

• објасни елементе електричног кола; 

• објасни електромоторну силу 

генератора; 

• објасни и израчуна електричну 

отпорност; 

• наведе врсте отпорника: 

• објасни електричну проводност; 

• дефинише, објасни и примењује Омов 

закон; 

Једносмерне струје 

Појам једносмерне електричне 

струје (дејства електричне 

струје, 

јачина и густина електричне 

струје); 

Појам електричног кола и 

његови 

елементи (електрични 

генератор. 

електромогорна сила 

генератора. 

пријемник, прекидач, 

проводници); 

Отпорници (електрична 

отпорност. 

отпорност проводника, 

зависност 

отпорности од темепературе, 

21 
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• објасни мерење струје, напона, отпора. 

снаге и рада; 

• дефинише, објасни и примењује Први 

Кирхофов закон; 

• дефинише и објасни Џулов закон; 

• израчуна снагу и рад помоћу Џуловог 

закона; 

• рсшава проста кола са реалним 

генератором; 

• израчуна снагу генсратора и снагу 

пријемника; 

• објасни режимс рада гснсратора; 

• решава различите везе генератора; 

• дефинише струјни генератор; 

• објасни претварање струјног 

генератора 

у наионски иобрнуто; 

• израчуна еквивалентну отпорност 

различитих веза отпорника; 

• решава кола помоћу уопштеног 

Омовог 

закона; 

• дефинише. објасни и примењује Други 

Кирхофов закон: 

одреди напон између две тачке у колу, 

одреди потснцијале у колу; 

напише систем једначина за решавање 

сложеног кола; 

решава сложено коло са две контуре 

директном примсном Првог и Другог 

Кирхофовог закона; 

електрична проводност); 

Омов закон (референтни смер 

струје и напона); 

Мерење струје и напона; 

Први Кирхофов закон; 

Џулов закон; 

Електрични рад и електрична 

снага. 

Мерење електричне снаге; 

Решавање простог кола са 

реалним 

генератором; 

Снага генератора, снага 

пријемника, коефицијент 

корисног 

дејства гснератора; 

Режими рада генератора (режим 

празног хода, кратког споја и 

режим максималне корисне 

снаге); 

Напонски генсратор (редна и 

паралелна веза генератора. 

еквивалентни генерагор); 

Струјни генератор (идеалан и 

реалан струјни генератор); 

Претварање струјног генератора 

у 

напонски и обрнуто; 

Везивање отпорника (редно. 

паралелно и мешовито везивање 

отпорника): 
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реишва сложена кола нретварањем 

струјног генератора у напонски и 

обрнуто; 

• употребљава мерне аналогне и 

дигиталне инструменте (амперметар. 

волтмстар, омметар) 

• покаже дејства електричне струје; 

• измери напон, струју и електрични 

отпор у колу; 

• измери снагу у колу; 

• провери Омов закон; 

• провсри Први и Други Кирхофов 

закон; 

• измери електромоторну силу, напон на 

отптерећеном генератору и унутрашњу 

отпорност генератора; 

• израчуна и измери еквивалентну 

отпорност различитих веза отпорника; 

• решава просто коло са вишс 

генсратора 

и провери решења мерењем; 

• рсшава сложено коло и провсри 

решсња 

мерењем. 

Уопштени Омов закон 

(решавање кола помоћу 

уопштеног Омовог закона); 

Други Кирхофов закон (појам 

сложеногелектричног кола, 

дефиниција Другог Кирхофовог 

закона, одрсђивање напона 

између две тачке у колу, 

одређивање нотенцијала у 

колу); 

Решавање сложених кола 

(директном применом Првог и 

Другог Кирхофовог закона, као 

и претварањем 

•објасни појам магнета, магнетног поља; 

•графички представи магнетно поље; 

•објасни магнетна својства материје; 

•наведе поделу магнетних и 

феромагнентих материјала: 

•објасни и израчуна магнетну индукцију 

струје у правом проводнику и одреди 

Електромагнетизам 

• Појам магнетног иол.а (појам и 

врсте магнета); 

• Графичко представљање 

магнетног 

поља: 

• Магнетна својства материје 

(магнетна пермеабилност, врсте 

5 
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њен смер; 

•објасни магнетну индукцију у навојку и 

намотају и одреди њен смер; 

•објасни магнећење феромагнетних 

материјала и магнетни хистерезис; 

•објасни магнетно коло и Кап- 

Хопкинсонов закон и израчуна 

величине везане за магнетно коло; 

•објасни и израчуна елсктромагнетну и 

електродинамичку силу и одреди њихов 

смер; 

•објасни Фарадејев закон и његову 

примсну код праволинијског 

проводника, навојка и намотаја у 

магнетном пољу; 

•одреди смер индуковане 

електромоторне силе; 

•објасни принцип рада генератора 

једносмерне струје; 

•објасни принцип рада електромотора 

једносмерне струје; 

•објасни самоиндукцију и израчуна 

индуктивност намотаја; 

•објасни узајамну индукцију; 

•објасни принцип рада трансформатора; 

•објасни вртложне струје; 

•решава задатке. 

покаже узајамно дејство магнета, 

магнета и меког 

гвожђа, као и електромагнета; 

измери индуктивност калема; 

магнетних ма геријала); 

• Магнстна индукција; 

• Био - Саваров закон (вектор 

магнетне индукцијс и вектор 

магнетног поља); 

• Амперов закон (магнетно поље 

праволинијског проводика, 

магнетно поље навојка и 

намотаја); 

• Магнећење феромагнетних 

матсријала; 

• Магнетни хистерезис; 

• Флукс вектора магнетне 

индукције. 

• Магнетно коло. Кап-

Хопкинсонов 

закон; 

• Електромагнетна сила (појам 

електромагнетне силе, 

одређивање 

векгора електромагнетне силе); 

• Електродинамичка сила ( 

узајамно 

деловање два проводника са 

струјом, одређивање вектора 

електродинамичке силе); 

• Навојак и намотај у магнетном 

пољу; 

• Електромагнетна индукција 

(Фарадејев закон, Ленцово 

нравило); 
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Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

II Оставаривање наставе и учења  

изводи закључке о промени 

индуктивности у зависности од промене 

броја навоја, димензија и језгра; 

покаже иримере самоиндукције и 

објасни примере из праксе. 

• Индукована електромоторна 

сила у 

намотају и праволинијском 

проводнику, смер индуковане 

емс); 

• Електромотор једносмерне 

струје и 

генератор једносмерне струје; 

• Индуктивност кола 

(индуктивност 

калема. зависност 

индуктивности 

од броја навојака. димензија и 

језгра); 

Електромоторна сила 

самоиндукције; 

Међусобна индукција; 

Трансформатор: 

Вртложне струје. 

ВЕЖБЕ 

Магнети и електромагнети: 

Калемови; 

Електромагнетна индукција. 
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Настава се реализује кроз теорију. Програм за први разред организован је кроз три модула. Наставник користи различите 

методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, практичан 

рад, визуелне методе, вербалне методе, демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна 

средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет 

одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

Рачунарска графика и мултимедија 
Програм додатне наставе 

Назив наставног предмета: Рачунарска графика и мултимедија 

Разред: први 

 

Додатни рад се организује за ученике који показују веће интересовање и жељу за новим сазнањима која превазилазе 

оквире предвиђене планом и програмом, са циљем повезивања и примене научеог у свакодневном животу. 

 

Циљеви додатне наставе: 

- продубљивање знања стечених на редовној настави; 

- припремити ученика да одржи предавање на неку ваннаставну или наставну, занимљивутему по сопственом избору 

или избору у договору са професором; 

- избор и мотивисање ученика за учешће на конкурсима. 

Задаци додатне наставе: 

- уочавање индивидуалних квалитета и интересовања ученика. 
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Исходи Модул Садржај 
Укупан број 

часова 

-Подешава тастатуру за употребу 

различитих врста фонтова и 

познаје и инсталира различите 

фонтове; 

-Разликује и користи различите 

алате за обраду текста; 

-Умеће симболе и креира пречице 

за најчешће коришћене симболе; 

-Креира сопствени фонт/слова 

помоћу фонт едитора 

Рад са текстом 

-Инсталација жељених 

фонтова; 

-Алати за обраду текста. 

Фонтови; 

-Уметање симбола и креирање 

пречица за најчешће 

коришћене симболе; 

-Фонт едитор (креирање 

сопствених слова); 

-АРТ едитори; 

 

2 

-објасни како настаје дигитални 

запис слике; 

-дефинише појмове: пиксел, 

резолуција, динамички распон, 

векторска и битмапирана 

графика; компјутерске боје и 

модели за представљање боја; 

-разликује основне формате 

дигиталних слика; 

-конвертује слике из једног 

формата у други; 

-користи готове библиотеке 

слика: 

-користи алате за обраду слике; 

-обрађује слику према унапред 

задатим критеријумима (промена 

димензија (резолуције) слике, 

геометријске трансформације 

Обрада слике 

на рачунару 

-Извори слика (цртеж, 

фотографија. преузимање 

слика са Интернета, скенирана 

слика, слика екрана); 

-Основни појмови (пиксели, 

резолуција слике, динамички 

распон), векторска и 

битмапирана графика, 

компјутерске боје; 

-Основни формати дигиталних 

слика; 

-Обрада слика и основни 

поступци обраде; 

-Дигиталне слике намењене 

екранском приказу, штампању 

и приказивању на Интернет 

странама; 

-Поступак скенирање слика; 

10 
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слике (транслација, ротација...), 

подешавање осветљаја. контраста, 

боја и оштрине слике; 

-користи филтере за додавање 

специјалних ефеката и монтажу; 

-комбинује више слика за 

креирање сложених слика; 

 

-Основне карактеристике и 

врсте дигиталних фотоапарата 

-разликује појмове дигиталног и 

аналогног звука; 

-објасни разлоге и начине 

компресије звука; 

-наброји и дефинише 

различите формате звука; 

Обрада звука 

-Звук и основни параметри 

звука; 

-Аналогни и дигитални звук; 

-Формати звука; 

-Компресија звука различитих 

формата; 

-Конвертовање звука 

различитих формата; 

Обрада звука. 

4 

-објасни поступак дигитализације 

и компресије видео записа; 

-наброји и дефинише различите 

формате видео записа: 

-опише поступак конвертовања 

видео сигнала различитог 

формата: 

-врши обраду видео секвенце 

према унапред задатим 

критеријумима (монтирање видео 

записа, корекција боје, светлости, 

примена специјалних филтара, 

додавање текста , додавање видео 

ефеката, додавање звука видео 

Обрада видео 

фајлова 

Дигитализација и компресија 

видео записа; 

-Формати видео записа; 

-Конвертовање видео сигнала 

различитих формата; 

-Обрада видео секвенци: 

• монтажа видео записа, 

• обрада слика (корекција 

боје, светлости, 

примена специјалних 

филтара...), 

• додавање текста, 

• додавање видео 

ефеката, 

5 
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запису). додавање звука видео 

запису 

-дефинише појам анимације; 

-наброји и дефинише врсте 

компјутерских анимација: 

-наброји различите алате за 

израду анимација, препознаје 

њихове разлике и место примене; 

-користи неки од једноставнијих 

алата за израду анимација; 

-израђује једносгавну анимацију 

према унапред задатим 

критеријумима (број слика. боје). 

Анимација 

-Појам анимације; 

-Врсте компјутерске 

анимације; 

-Алати за израду анимација: 

-Анимације на веб-у; 

-Израда анимације. 5 

-подешава радно окружење 

програма за израду презентација; 

-управља презентацијама и чува 

их у различитим форматима и 

верзијама; 

-израђује презентације према 

унапред задатим критеријумима 

(текстом, звуком, сликом и 

анимацијом); 

-израђује сложене презентације 

(интерактивне, са 

хиперлинковима и акционим 

дугмадима...); 

-приказује и излаже презентацију 

Израда 

мултимедијалне 

5презентације 

-Појам и основни појмови 

презентације; 

-Радно окружење; 

-Унос садржаја (текста, звука, 

графике. видеа, анимације); 

-Сложене презентације; 

-Приказивање презентација. 
5 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 
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I Планирање наставе и учења  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности и индивидуалних карактеристика ученика.  

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз вежбе. Програм за други разред организован је кроз три модула. Наставник користи различите 

методе и облике рада. У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, 

панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет 

одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

 
 

Увод у архитектуру  рачунара 
Програм додатне наставе 

Назив наставног предмета: Увод у архитектуру рачунара 

Разред: први 

 

 

Додатни рад се организује за ученике који показују веће интересовање и жељу за новим сазнањима која превазилазе 

оквире предвиђене планом и програмом, са циљем повезивања и примене научеог у свакодневном животу. 

 

Циљеви додатне наставе: 
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- продубљивање знања стечених на редовној настави; 

- припремити ученика да одржи предавање на неку ваннаставну или наставну, занимљивутему по сопственом избору 

или избору у договору са професором; 

- избор и мотивисање ученика за учешће на конкурсима. 

Задаци додатне наставе: 

- уочавање индивидуалних квалитета и интересовања ученика. 

 

Исходи Модул Садржај 

Укупан 

број 

часова 

-дефинише појам рачунарског 

система; 

-наведе поделу рачунарских 

система; 

-опише фазе развоја рачунарских 

сисгема и њихове  специфичности; 

-дефинише појам хардвера и 

софтвера; 

-дефинише и објасни појам 

инструкције и програма: 

-разликује различите архитектуре 

рачунарског система (РС-Personal 

Computer), преносне рачунаре,...); 

-наведе целине Вон-Нојмановог 

модела; 

-објасни концепт Вон-Нојманово1 

модела; 

-анализира Вон-Нојманов модел 

рачунара; 

Архитектура 

рачунара 

-Појам рачунарског 

система; 

-Подела рачунарских 

система; 

-Фазе развоја рачунарских 

система; 

-Појам хардвера и 

софтвера; 

-Инструкције и програм; 

-Вон-Нојманов модел 

рачунара; 

-Улога СРU (Сепtra1 

Рrocessing Unit) у -Вон-

Нојмановом моделу; 

-Улога меморија у Вон-

Нојмановом моделу; 

-Улога улазно-излазних 

уређаја у Вон- 

Нојмановом моделу; 

8 
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-нацрта и опише блок шему 

савременог рачунара; 

-објасни принцип рада савременог 

рачунара; 

-наброји модуле 

/компоненте/савремене рачунарске 

конфигурације; 

-упореди структуру савременог 

рачунара са Вон-Нојмановим 

моделом рачунара. 

-Архитектура рачунарског 

система; 

-Принципи реализације 

савремених рачунара; 

-Блок шема савременог 

рачунара; 

-Принцип рада савременог 

рачунара; 

-Преносни рачунари; 

-Блок шема преносног 

рачунара: 

-Произвођачи рачунара: 

-објасни улогу и функцију 

микропроцесора; 

-шематски прикаже структуру 

микропроцесора ; 

опише   структуру  микропроцесора 

;објасни улогу сваке целине; 

-наведе и дефонише специфичне 

вредности микропроцесора; 

-наведе и објасни начине 

извршавања инструкције; 

-наведе основне архитектуре 

микропроцесора; опише сваку 

архитектуру појединачно; 

-упореди различите архитектуре 

микропроцесора; 

-објасни суперскаларну архитектуру 

микропроцесора; 

-разликује 8-итме, 16-битне, 32-

битне, 64-битне микропроцесоре; -

Архитектура 

микропроцесора 

-Улога и функција  

микропроцесора; 

-Структура  

микропроцесора; 

-Принцип рада  

микропроцесора; 

-Инструкције и њихово 

извршавање; 

-CISC(Comlex Instruction 

Set Computer-процесор са 

комплексним скупом 

инструкција) и 

RISC(Reduced Instruction 

Set Computer-процесор с 

аредукованим  скупом 

инструкција) архитектуре 

микропроцесора; 

-Серијско, проточно и 

паралелно извршавање 

17 
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наведе спецофичне вредности за 

одређени тип микропроцесора; 

-објасни микропроцесоре са више 

језгара; разликује типове 

микропроцесоре са више 

језгара;наведе карактеристике 

микропроцесоре са више језгара;  

-разликује термине Dual Core, Core 

2Duo, Core 2Quad, Quad-Core; опише 

карактеристике ових 

микропроцесора; 

-разликује термине Core i3, Core i5, 

Core i7, Core i9; 

-упореди микропроцесоре са једним 

језгром са мокропроцесорима са 

више језгара; 

-провери и упореди лежишта за 

поједине типове микропроцесора,  

-провери називне вредности 

напајања  микропроцесора; 

-објасни поступак хлађења 

микропроцесора; 

-објасни историјски развој 

микропроцесора; наведе 

карактеристичне вредности за 

поједине микропроцесоре, 

представнике одређене генерације 

микропроцесора; 

 

инструкција; 

-Суперскаларна  

архитектура 

микропроцесора; 

-Карактеристике  

микропроцесора; 

-Микропроцесори са више 

језгара(Multi-core); 

-Карактеристике 

вишејезгарних 

микропроцесора; 

-Слотови за  

микропроцесоре; 

-Радни напон  

микропроцесора; 

-Хлађење  

микропроцесора; 

-Развој  микропроцесора; 

-Произвођачи  

микропроцесора; 

 

-објасни улогу и функцију меморије; 

-наброји и објасни основне 

Меморијски 

систем рачунара 

-Улога и функција 

меморије; 
12 
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параметре сваке  меморије; 

-дефинише параметре за 

класификацију меморија; 

-објасни поделу меморија на основу 

одређеног критеријума и опише 

сваку групу меморија; 

-објасни и шематски прикаже 

хијерархију меморијског система у 

рачунару; 

-укаже на улогу оперативне (радне) 

меморије и објасни принцип рада у 

рачунарском систему; 

-укаже на улогу меморије само за 

читање  и објасни принцип рада у 

рачунарском систему; 

-објасни улогу скривене меморије, 

наброји нивое скривених меморија и 

укаже на њихову улогу; објасни 

принцип рада скривене меморије  у 

рачунарском систему; 

-објасни SRAM и DRAM 

технологије; упореди  SRAM и 

DRAM меморије; разликује SRAM и 

DRAM; објасни начин рада 

SDRAM(Synchronous DRAM) и 

DDR( Double Data Rate) SDRAM; 

-објасни разлику између 

SIMM(Single Inline Memory Module)  

и  DIMM(Dual   Inline Memory 

Module)  меморијских модула; 

-наброји меморијске модуле који се 

-Параметро меморије; 

-Класификација меморије; 

-Хијерархија меморије у 

рачунарском систему; 

-Оперативна(радна) 

меморија; 

-Меморија само за 

читање(Read Only Memory 

ROM); 

-Скривена(Cashe)меморија 

рачунарског система; 

-Динамичка меморија са 

произвољним 

приступом(Dinamic 

random access memory, 

DRAM) и статичка 

меморија са произвољним 

приступом(Static random 

access memory, SRAM); 

-Меморијске технологије 

у рачунарским системима; 

-Меморијске модули у 

рачунарским системима; 

-Кашњење(латенција); 

Парност меморије(Parity 

Memory)и код за проверу 

грешака(Error Correcting 

Code, ECC); 

-Магацинска (стек) 

меморија;  

-Спољна(секундарна) 



Школски програм 2022-2026. 
 

 

 

354 

 

 

користе у рачунарском систему; 

објасни начине рада меморијских 

модула; упореди поједине 

меморијске модуле; 

објасни проблеме који настају у 

преносу података код меморијских 

модула;  

-опише начине за отклањање 

грешака у раду; 

меморија;  

-Произвиђачи меморија;  

 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности и индивидуалних карактеристика ученика.  

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз теоријски наставу. Програм за први разред организован је кроз три модула. Наставник користи 

различите методе и облике рада. У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, 

софвтвери, шеме, панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет 

одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 
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Практична настава 
Програм додатне наставе 

Назив наставног предмета: Практична настава 

Разред: први 

 

 

Додатни рад се организује за ученике који показују веће интересовање и жељу за новим сазнањима која превазилазе 

оквире предвиђене планом и програмом, са циљем повезивања и примене научеог у свакодневном животу. 

 

Циљеви додатне наставе: 

- продубљивање знања стечених на редовној настави; 

- припремити ученика да одржи предавање на неку ваннаставну или наставну, занимљиву тему по сопственом избору или 

избору у договору са професором; 

- избор и мотивисање ученика за учешће на конкурсима. 

Задаци додатне наставе: 

- уочавање индивидуалних квалитета и интересовања ученика. 

 

Исходи Модул Садржај 

Укупан 

број 

часова 

-примењује заштитне мере од штетног 

утицаја електричне струје; 

-користи заштитну опрему; 

-пружи прву помоћ унесрећеном од 

удара електричне струје. 

Заштитна 

средства и мере 

заштите 

-Утицај електричне струје 

на човека; 

-Мере заштите на раду; 

-Пружање прве помоћи. 

2 
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-одабере и користи алат; 

-одржава алат. 

Алат-одржавање и 

коришћење 

 

-Алати који се користе у 

електротехници; 

-Одржавање алата. 

2 

-повеже помоћу проводника основни 

електроинсталациони прибор; 

Електро-

инсталациони 

прибор 

-Електроинсталациони 

прибор (осигурачи, 

прекидачи, утичнице, 

сијалична грла); 

3 

-користи аналогне и дигиталне мерне 

инструменте; 

-подеси инструмент (једносмерна, 

наизменична струја),  

-одабере мерно подручје; 

-измери основне електричне величине: 

напон, струју, опор и капацитивност 

Универзални 

инструменти 

-Универзални дигитални 

инструмент; 

-Универзални аналогни 

инструмент. 3 

-одабере опрему и материјал; 

-изведе припрему за лемљење; 

-изврши лемљење. 

Лемљење -Спајање проводника 

лемљењем; 

-Лемљење на штампаној 

плочи. 

3 

-одабере на основу ознаке отпорник, 

кондезатор и калем;  

- испита исправност елемената;  

-замени и угради пасивне елементе у 

одговарајуће струјно коло. 

Пасивни електро 

елементи 

-Отпорници (начин 

израде, врста, 

обележавање, примена); 

-Кондезатори (начин 

израде, врста. 

обележавање, примена); 

-Калемови и 

трансформатори 

(прорачун. израда, 

примена). 

6 
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Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности и индивидуалних карактеристика ученика.  

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз практичну наставу. Програм за први разред организован је кроз 6 модула. Наставник користи 

различите методе и облике рада. У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, 

софвтвери, шеме, панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет 

одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

Практична настава - машинска 
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: Електротехничар рачунара 

 

Додатна  настава се организује за ученике који су заинтересовани за:  

- шира знања из предмета 

- истраживачки рад 

- коришћење стручне литературе 

- проширење стеченог знања 

- примену савремених технологија 

- примена нових алата и инструмената 
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Р.број 

теме 

Број 

часова 

             Наставна тема Начин и поступак 

остваривања 

Активност 

ученика 

1 1 Правилник заштите на раду -фронтални рад 

-индивидуални рад 

-практичан рад 

-дијалог 

Ученици 

слушају,посмат

рају,воде 

белешке,цртају,

практично раде 

2 2 Радионички алат -фронтални рад 

-индивидуални рад 

-практичан рад 

-дијалог 

         Ученици 

слушају,посмат

рају,воде 

белешке,цртају,

практично раде, 

мере 

3 1 Хигијена рада  -фронтални рад 

-индивидуални рад 

-практичан рад 

-дијалог  

            Ученици 

слушају,посмат

рају,воде 

белешке,цртају,

практично раде     

4 1 Техничке карактеристике 

материјала 

-фронтални рад 

-индивидуални рад 

-практичан рад 

-дијалог 

                 

Ученици 

слушају,посмат

рају,воде 

белешке,цртају,

практично раде, 

мере         

5 2 Полупроизводи и производи у 

мачинству 

-фронтални рад 

-индивидуални рад 

-практичан рад 

-дијалог 

      Ученици 

слушају,посмат

рају,воде 

белешке,цртају,

практично раде       
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6 1 Читање техничко-технолошке 

документације 

-фронтални рад 

-индивидуални рад 

-практичан рад 

-дијалог 

  Ученици 

слушају,посмат

рају,воде 

белешке,цртају,

практично раде        

7 2 Технолошки поступак при 

обради материјала 

-фронтални рад 

-индивидуални рад 

-практичан рад 

-дијалог 

   Ученици 

слушају,посмат

рају,воде 

белешке,цртају,

практично раде, 

мере         

8 2 Основни машински елементи -фронтални рад 

-индивидуални рад 

-практичан рад 

-дијалог 

   Ученици 

слушају,посмат

рају,воде 

белешке,цртају,

практично раде, 

мере         

 

 

 

Други разред 

А1: ОПШТЕОБРАЗОВНИ  ПРЕДМЕТИ 

Српски језик и књижевност 
                                         

Предмет: Српски језик и књижевност 
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Наставни програм за други разред електро смера 

 
Циљ учења српског језика и књижевности је унапређивање језичке и функционалне писмености; стицање и неговање 

језичке и књижевне културе; оспособљавање за тумачење и вредновање књижевних дела; афирмисање и прихватање 

вредности хуманистичког образовања и васпитања ученика; развијање личног, националног и културног идентитета, 

љубави према матерњем језику, традицији и култури српског народа и других народа и етничких заједница. 

 

Годишњи фонд: 102 часа 

Недељни фонд: 3 часа 

 

Област 
Број 

часова 
Садржај Исходи Стандарди 

Језик 18 

• Морфологија у 

ужем смислу 

• Променљиве и 

непроменљиве врсте 

речи 

• Именице, 

нридеви. заменице 

(њихове граматичке 

категорије), бројеви 

(укључујући бројнс 

именице и бројне 

придеве) 

• Глаголи. 

Граматичке категорије 

глагола 

одреди врсту речи и 

граматичке 

категорије 

употреби у усменом 

и писаном 

изражавању облике 

речи у складу са 

језичком нормом 

 

примени правила 

одвојеног и 

састављеног писања 

речи у складу са 

језичком нормом 

Ученик ће 

бити у стању 

да:  

2CJK.1.1.2. 

Разликује 

књи- жевни 

(стандардни) 

језик од 

дијалекта; зна 

основне 

податке о 

дијалектима 

српског 

језика; има 

прави-лан 

став према 

свом дија- 
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Прилози, предлози, 

везници, речце, узвици 

Спојено и одвојено 

писање речи 

(писање бројева и 

изведеница од њих, 

писање заменица и 

заменичких прилога, 

спојеви предпога и 

других речци, глаголи и 

речце, писање негације) 

лекту и 

другим 

дијалекти-ма 

српског 

језика и 

према оба 

изговора 

српског књи- 

жевног језика 

(поштује свој 

и друге 

дијалекте срп-

ског језика и 

има потребу 

да чува свој 

дијалекат; 

подједнако 

цени оба 

изго- вора 

српског 

књижевног 

језика – 

екавски и 

ијекав- ски; 

има потребу 

да учи, 

чува и негује 

књижевни 

језик; познаје 

најважније 

граматике и 



Школски програм 2022-2026. 
 

 

 

362 

 

 

нормативне 

приручнике и 

уме да се 

њима 

користи; зна 

основ- не 

податке о 

месту срп- 

ског језика 

међу другим 

индоевропски

м и словен-

ским 

језицима; има 

основна 

знања о 

развоју 

књижевног 

језика, писма 

и правописа 

код Срба. 

 

2CJK.1.1.4. 

Познаје врсте 

и подврсте 

речи; приме- 

њује норму у 

вези с обли- 

цима речи у 

фреквентним 

случајевима 
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(укључујући и 

гласовне 

промене у 

вези с 

облицима 

речи); издваја 

делове речи у 

вези с обли- 

цима речи 

(граматичка 

основа и 

наставак за 

облик) у 

једноставнији

м 

случајевима; 

издваја дело- 

ве речи у вези 

с грађењем 

речи 

(префикс, 

творбена 

основа, 

суфикс) у 

једно- 

ставнијим 

случајевима; 

препознаје 

основне начи- 

не грађења 

речи; приме- 
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њује норму у 

вези с грађе- 

њем речи 

(укључујући и 

гласовне 

промене у 

вези с 

грађењем 

речи); 

примењу-је 

постојеће 

моделе при 

грађењу 

нових речи. 

 

2CJK.2.1.4. 

Има шира 

зна- ња о 

врстама и 

подврстама 

речи; уме да 

одреди облик 

променљиве 

речи и да 

употреби реч 

у задатом 

облику; 

познаје појам 

морфеме; 

дели реч на 

творбене 
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морфеме у 

једно- 

ставнијим 

случајевима и 

именује те 

морфеме; по- 

знаје основне 

начине гра- 

ђења речи; 

примењује 

норму у вези 

с облицима 

речи у мање 

фреквентним 

случајевима. 

 

Књижевност 69 

главни предсгавници у 

нашој 

и европској 

књижевности 

• Гаврил Стефановић 

Венцловић: „Песме, 

беседе. 

легенде― 

• Значај Венцловића и 

Орфелина за развој 

књижевног језика код 

Срба 

• Молијер: „Тврдица" 

• Просветитељство у 

Европи и 

 

-  наведе особености 

барока, класицизма и 

- просветитељства и 

њихове 

представнике 

- у књижевности 

- објасне значај 

Венцловића и 

Орфелина за 

- развој језика и 

књижевности код 

Срба 

. 

Ученик ће бити у 

стању да:  

 

2СЈК.1.2.4. Уочава и 

примерима 

аргументује основне 

поетичке, језичке, 

естетске и 

структурне осо- бине 

књижевних дела из 

обавезне школске 

лектире. 

 

2СЈК.1.2.6. Наводи 
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код нас 

• Књижевно - 

просветитељски 

рад Доситеја 

Обрадовића 

• Доситеј Обрадовић: 

„Писмо 

Харалампију― 

• Доситеј Обрадовић: 

„Живот 

и прикљученија" 

(одломци) 

• Јован Стерија 

Поповић: 

„Тврдица" 

• Романтизам у 

Европи и код нас 

(појам, особености, 

значај, представници) 

• А. С. Пушкин: 

„Цигани" (одломак) 

• А. С. Пушкин: 

„Евгеније Оњегин" 

(анализа Татјаниног 

писма Оњегину и 

Оњегиновог одговора и 

анализа Оњегиновог 

писма Татјани и 

Татјаниног одговора) 

• X. Хајне: 

„Лорелај‖ 

- • препозна одлике 

просветитељства на 

- обрађеним делима 

- • објасни значај 

Доситејевог рада за 

српску 

- културу и 

књижевност 

- • направи наралелу у 

обради истих мотива 

- у европској и српској 

књижевности 

- • наведе особине 

ликова у обрађеним 

- делима и заузме став 

према њиховим 

- поступцима 

- наведе 

предстгавнике 

романтизма и 

њихова дела 

- уочава и образлаже 

одлике романтизма 

изнесе свој суд о 

књижевним делима 

користећи стечена 

знања и сопствена 

основне 

књижевноисто- 

ријске и поетичке 

одлике 

стилских епоха, 

праваца и формација 

у развоју срп-ске и 

светске књижевно-

сти и повезује их са 

дели-ма и писцима 

из обавезне лектире 

школског програ-ма. 

 

2СЈК.1.2.9. На 

основу дела српске и 

светске књижев-

ности формира 

читалачке навике и 

знања; схвата улогу 

читања у тумачењу 

књижевног дела иу 

изгра- ђивању 

језичког, литерар- 

ног, културног и 

нацио-налног 

идентитета. 

 

2СЈК.2.2.2. Познаје 

књи-жевнотеоријску 

термино-логију и 

књижевнотеориј-ска 
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• Ш. Петефи: 

„Слобода света" 

• Вук Караџић - 

рад на реформи језика и 

правописа, рад на 

сакушвању народних 

умотворина, 

лексикографски рад, 

Вук као књижевни 

критичар и полемичар, 

Вук као писац, 

историчар и биограф 

• Значај 1847. 

године 

• Петар Петровић 

Његош: „Горски 

вијенац‖ 

• Бранко 

Радичевић: „Кад 

млидија' умрети" 

• Ћура Јакшић: 

„На Липару", 

Отацбина" 

• Јован Јовановић 

Змај: „Ћулићи" и 

„Ћулићи увсоци" 

(избор), Змајева 

сатирична поезија 

(избор) 

•Лаза Костић: „Међу 

јавом и мед сном", 

запажања 

- препозна и усвоји 

вредности 

националне културе 

и разуме/поштује 

културне вредности 

других народа 

тумачи уметнички 

свет и стваралачке 

поступке у 

структури обрађених 

дела 

- наведе 

предстгавнике 

правца и њихова 

- дела 

- дефинише одлике 

реализма и објасни 

их на обрађеним 

књижевним делима 

- тумачи уметнички 

свет и стваралачке 

поступке у 

структури обрађених 

дела 

- процењује 

друштвене појаве и 

знања адекватно 

при-мењује у 

тумачењу књи- 

жевних дела 

предвиђених 

програмом. 

 

2СЈК.2.2.5. 

Образлаже основне 

елементе књижев-

ности као дискурса у 

од-носу на остале 

друштвене дискурсе 

(нпр. присуство 

/одсуство 

приповедача, 

приповедни фокус, 

статус историјског и 

фиктивног итд.). 

 

2СЈК.2.2.7. 

Самостално уочава и 

анализира про-блеме 

у књижевном делу 

и уме да аргументује 

своје ставове на 

основу примар-ног 

текста. 

 

2СЈК.2.2.9. На 

основу дела српске и 
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„Santa Marija Dela 

Salute" 

• Реализам у 

Европи и код нас 

(појам, особености, 

значај, прсдставници) 

• Балзак: „Чича 

Горио― или Толстој 

„Ана Карењина― 

• Гогол.: 

„Ревизор" 

• Милован 

Глишић: „Глава 

шећера" 

• Лаза Лазаревић: 

„Ветар" 

• Радоје 

Домановић: „Данга" 

или „Вођа‖ 

• Симо Матавуљ: 

„Поварета" 

• Бранислав 

Нушић: „Госпођа 

министарка" 

Војислав Илић: (избор 

посзијс) 

 

проблеме које 

покреће књижевно 

дело 

- развије критички 

став и мишљење при 

процени поступака и 

понашањајунака у 

обрађеним делима 

 

светске књижев-

ности развија 

читалачке вештине, 

способности и знања 

од значаја за тума- 

чење и вредновање 

разли- читих 

књижевноуметнич-

ких и 

књижевнонаучних 

дела и за развијање 

језич-ког, 

литерарног, култур- 

ног и националног 

иден- титета; има 

изграђен чита- лачки 

укус својствен кул- 

турном и 

образованом човеку. 

 

2СЈК.3.2.1. Чита, 

дожив-љава и 

самостално тумачи 

књижевноуметничка 

и књижевнонаучна 

дела из обавезног 

школског про- грама, 

као и додатне 

(изборне) и 

факултативне 

књижевноуметничке 
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и књижевнонаучне 

тексто- 

ве; током 

интерпретације 

поуздано користи 

стечена знања о 

стваралачком 

опусу аутора и 

књижевно-

историјском 

контексту. 

 

2СЈК.3.2.2. Влада 

књижев-

нотеоријском 

терминоло-гијом и 

теоријска знања 

адекватно примењује 

у тумачењу 

књижевноумет-

ничких и 

књижевнонауч-них 

дела која су 

предвиђе-на 

школским 

програмом и других 

дела ове врсте раз- 

личитих жанрова, 

изван школског 

програма. 
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2СЈК.3.2.4. Уочава и 

тума- чи поетичке, 

језичке, естетске и 

структурне 

особине 

књижевноумет-

ничких и 

књижевнонауч- них 

текстова у оквиру 

школске лектире и 

изван школског 

програма; процењује 

и пореди стил- ске 

поступке у 

наведеним врстама 

текстова. 

 

2СЈК.3.2.8. У 

тумачењу 

књижевног дела 

критички користи 

препоручену и 

самостално изабрану 

се- кундарну 

литературу 

(књижевноисторијск

у, 

критичку, 

аутопоетичку, 

теоријску). 
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Језичка култура 15 

• Лексичке вежбе 

• Стилске вежбе 

• Домаћи задаци 

• Школски 

писмени задаци 

4x2+2 

Упознавање са 

одликама 

новинарског стила 

• Писање вести, 

извештаја. 

интервјуа и других 

облика 

новинарског 

изражавања 

• У познавање са одл и 

кама 

стручно-научног стила 

• Милутин 

Миланковић: ..Кроз 

васиону и векове** 

изражава 

размишљања и 

критички став према 

проблемима и 

појавамау 

књижевним 

текстовима и 

свакодневном 

животу 

• препозна одлике 

стручно-научног 

стила 

• примени одлике 

новинарског стил 

Ученик ће бити у 

стању да:  

 

2СЈК.1.3.4. Користи 

оба писма, дајући 

предност ћирилици; 

примењује 

основна правописна 

пра- вила у 

фреквентним при- 

мерима и уме да се 

служи школским 

издањем Право- 

писа; у писању 

издваја де- лове 

текста, даје наслове 

и поднаслове, уме да 

цитира и 

парафразира; 

саставља матурски 

рад поштујући 

правила израде 

стручног рада 

(употребљава фусно- 

те и саставља 

садржај и 

библиографију); 

саставља писмо – 

приватно и слу- 

жбено, биографију 

(CV), молбу, жалбу, 
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захтев, оглас; зна да 

попуни раз- личите 

формуларе и 

обрасце. 

 

2CJK.1.3.2. Говорећи 

и пи- шући о некој 

теми (из је- зика, 

књижевности или 

слободна тема), 

јасно структурира 

казивање и повезује 

његове делове на 

одговарајући начин; 

раз- ликује битно од 

небитног и држи се 

основне теме; 

саставља 

једноставнији 

говорени и писани 

текст користећи се 

описом, при- 

поведањем и 

излагањем 

(експозицијом); уме 

укратко да опише 

своја осећања и 

доживљај књи- 

жевног или другог 

умет- ничког дела; 

сажето пре- причава 
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једноставнији 

књижевноуметнички 

текст и издваја 

његове важне или 

занимљиве делове; 

резимира 

једноставнији 

књижевни и 

неуметнички текст. 

 

2CJK.1.3.3. У 

расправи или 

размени мишљења 

на теме из 

књижевности, језика 

и културе уме у 

кратким цртама да 

изнесе и образложи 

идеју или 

став за који се 

залаже, го- вори 

одмерено, ослања се 

на аргументе, у 

стању је да чује туђе 

мишљење и да га 

узме у обзир прили- 

ком своје 

аргументације; пише 

једноставнији аргу- 

ментативни текст на 

теме из 
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књижевности, језика 

и културе. 

 

2CJK.2.3.1. Говори у 

зва- ничним 

ситуацијама, јавно и 

пред већим 

аудиторију- мом о 

темама из области 

језика, књижевности 

и културе, користећи 

се књижевним 

језиком и 

одговарајућом 

термино- логијом; 

учествује у јав- ним 

разговорима са више 

учесника; процењује 

слу- шаоца односно 

аудитори- јум и 

обликује свој говор 

према његовим 

потребама и 

могућностима; има 

по- требу и навику 

да развија сопствену 

говорну култу-ру; с 

пажњом и разумева- 

њем слуша теже 

излагање (нпр. 

предавање) с темом 



Школски програм 2022-2026. 
 

 

 

375 

 

 

 

 

 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

 

Ученик има знања из области српског језика и српске и светске књижевности. Влада усменом и писаном комуникацијом: 

говори и пише поштујући књижевнојезичку норму, уобличава логичан и стилски складан говорени и писани текст, разуме 

и критички промишља оно што прочита, има развијен речник. Чита, доживљава и тумачи књижевно дело; користи читање 

да боље разуме себе, друге и свет око себе; прочитао је најважнија књижевна дела из националне и светске културне 

баштине. Има навику и потребу да развија говорну и читалачку културу, како ради сопственог усавршавања тако и ради 

очувања и богаћења националне културе.  

 

Основни ниво  

Говори јасно и течно, поштујући књижевнојезичку норму; има културу слушања туђег излагања. Саставља једноставнији 

говорени или писани текст који је логичан, добро структуриран и стилски складан; користи оба писма (дајући предност 

ћирилици), влада основним писаним жанровима потребним за школовање и учешће у друштвеном животу. У различите 

сврхе чита књижевне и неуметничке текстове средње тежине, разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености 

и критички промишља једноставнији књижевни и неуметнички текст.  

Има основна знања о језику уопште; разликује књижевни српски језик од дијалекта и има потребу да учи, чува и негује 

књижевни језик. Има основна знања о гласовима, речима и реченицама српског језика и зна да примени одређена 

граматичка правила у говору и писању. Има развијен речник, у складу са средњим нивоом образовања, а речи 

употребљава у складу са приликом.  

из језика, 

књижевности и 

културе; слуша 

критички, 

процењујући 

говорникову 

аргументацију и 

објектив- ност. 
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Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст стваралачког опуса и у 

књижевноисторијски контекст. Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и 

формација у развоју српске и светске књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезне лектире школског 

програма. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из 

обавезне школске лектире. Формира читалачке навике и знања схватајући значај читања за сопствени духовни развој.  

 

Средњи ниво  

Говори пред аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и културе; саставља сложенији говорени или 

писани текст, прецизно износећи идеје; у различите сврхе чита теже књижевне и неуметничке текстове и има изграђен 

читалачки укус својствен образованом човеку; разуме и критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст.  

Има шира знања о језику уопште и основна знања о језицима у свету. Зна основне особине дијалеката српског језика и 

смешта развој књижевног језика код Срба у друштвени, историјски и културни контекст. Има шира знања о гласовима, 

речима и реченицама српског језика и та знања уме да примени у говору и писању. Има богат речник и види језик као низ 

могућности које му служе да се прецизно изрази. Тумачи кључне чиниоце структуре књижевног текста као и његове 

тематске, идејне, поетичке, стилске, језичке, композиционе и жанровске особине. Познаје књижевне термине и адекватно 

их примењује у тумачењу књижевних дела предвиђених програмом. Самостално уочава и анализира проблеме у 

књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на основу примарног текста. Користи препоручену и ширу, 

секундарну литературу у тумачењу књижевних дела предвиђених програмом.  

 

Напредни ниво  

Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе које су предвиђене градивом; има развијене говорничке 

вештине; пише стручни текст на теме из језика и књижевности; продубљено критички промишља сложенији књижевни и 

неуметнички текст, укључујући и ауторове стилске поступке; изграђује свест о себи као читаоцу.  

Има детаљнија знања о језику уопште, као и о граматици српског језика. Има основна знања о речницима и структури 

речничког чланка.  

Критички чита, тумачи и вреднује сложенија књижевна дела из обавезног школског програма, као и додатна (изборна). 

Користи више метода, гледишта и компаративни приступ у тумачењу књижевног текста. Свој суд о књижевном делу 
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аргументовано износи стално имајући на уму примарни текст, као и друге текстове, анализирајући и поредећи њихове 

поетичке, естетске, структурне и лингвистичке одлике, укључујући и сложеније стилске поступке. Шири читалачка знања 

и примењује стратегије читања које су усаглашене са типом књижевног дела и са читалачким циљевима (доживљај, 

истраживање, стваралаштво).  

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Језик 

Основни ниво  

Има основна знања о томе шта је језик уопште и које функције има; поштује свој језик и поштује друге језике. Зна 

основне податке о дијалектима српског језика и о дијалекатској основи књижевног језика; подједнако цени екавски и 

ијекавски изговор као равноправне изговоре српског књижевног језика; има основна знања о развоју књижевног језика, 

писма и правописа код Срба. Има основна знања о гласовима српског језика; познаје врсте и подврсте речи, примењује 

језичку норму у вези са облицима речи и у вези са њиховим грађењем; правилно склапа реченицу и уме да анализира 

реченице грађене по основним моделима. Има основна знања о значењу речи; познаје најважније речнике српског језика 

и уме да се њима користи. Уме да износи властите ставове говорећи јасно и течно, поштујући књижевнојезичку норму и 

правила учтивости; има културу слушања туђег излагања. Овладао је складним писањем једноставнијих форми и 

основних жанрова (писмо, биографија, молба, жалба, захтев, ПП презентација и сл.), користећи компетентно оба писма, 

дајући предност ћирилици и примењујући основна правила језичке норме. На крају школовања саставља матурски рад 

поштујући правила израде стручног рада.  

 

Средњи ниво  

Има шира знања о језику уопште и основна знања о језицима у свету, њиховој међусобној сродности и типовима. Зна 

основне особине дијалеката српског језика и основна правила екавског и ијекавског изговора. Има шира знања о 

гласовима српског језика; зна правила о наглашавању речи и разликује књижевни од некњижевног акцента; има шира 

знања о врстама и подврстама речи, њиховим облицима и начинима њиховог грађења; познаје врсте реченица и анализира 

реченице грађене по различитим моделима. Има богат речник и уме да употреби одговарајућу реч у складу са приликом; 

усмерен је ка богаћењу сопственог речника. Изражајно чита и негује сопствени говор. Саставља сложеније писане 
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текстове о различитим темама поштујући језичку норму. Користи стручну литературу и пише складно извештај и 

реферат.  

 

Напредни ниво  

Има детаљнија знања о језику уопште и детаљнија знања о граматици српског језика (акцентима, саставу речи, значењу 

падежа и глаголских облика, структури реченице); познаје структуру речничког чланка. Говори о одабраним темама као 

вешт говорник; пажљиво слуша и процењује вербалну и невербалну реакцију свог саговорника и томе прилагођава свој 

говор. Складно пише есеј, стручни текст и новински чланак доследно примењујући књижевнојезичку норму.  

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Књижевност  

Основни ниво  

 

Редовно чита књижевна дела из обавезног школског програма, зна значајне представнике и дела из светске и српске 

књижевности. Укратко описује своја осећања и доживљај књижевног или другог уметничког дела. Уочава и наводи 

основне поетичке, естетске и структурне особине књижевног и неуметничког текста погодног за обраду градива из језика 

и књижевности; уме да их именује и илуструје. Разуме књижевни и неуметнички текст: препознаје њихову сврху, издваја 

главне идеје текста; прати развој одређене идеје у тексту; наводи примере из текста и цитира део/делове да би анализирао 

текст или поткрепио сопствену аргументацију; резимира и парафразира делове текста и текст у целини. Издвојене 

проблеме анализира у основним слојевима значења. Основне књижевне термине доводи у функционалну везу са 

примерима из књижевног текста. Разуме зашто је читање важно за формирање и унапређивање своје личности, богаћење 

лексичког фонда. Развија своје читалачке способности. Разуме значај књижевности за формирање језичког, литерарног, 

културног и националног идентитета. Схвата значај очувања књижевне баштине и књижевне културе.  

 

Средњи ниво  

Тумачи књижевна дела из обавезног школског програма и поседује основна знања о књижевноисторијском и поетичком 

контексту који та дела одређује. Самостално уочава и анализира значењске и стилске аспекте књижевног дела и уме да 

аргументује своје ставове на основу примарног текста. Разуме и описује функцију језика у стваралачком процесу. У 
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тумачењу књижевног дела примењује адекватне методе и гледишта усклађена са методологијом науке о књижевности. 

Познаје књижевнонаучне, естетске и лингвистичке чињенице и уважава их приликом обраде појединачних дела, стилских 

епоха и праваца у развоју српске и светске књижевности. На истраживачки и стваралачки начин стиче знања и читалачке 

вештине, који су у функцији проучавања различитих књижевних дела и жанрова и развијања литерарног, језичког, 

културног и националног идентитета. Има изграђене читалачке навике и читалачки укус својствен културном и 

образованом човеку. Примењује сложене стратегије читања. Мења аналитичке приступе за које оцени да нису 

сврсисходни. Процењује колико одређене структурне, језичке, стилске и значењске одлике текста утичу на његово 

разумевање.  

 

Напредни ниво  

Анализира поетичке, естетске и структурне одлике књижевног текста. Поуздано позиционира књижевни текст у 

књижевнотеоријски и књижевноисторијски контекст. Примењује одговарајуће поступке тумачења адекватне књижевном 

делу и њима сагласну терминологију. Користи више метода и гледишта и компаративни приступ да употпуни своје 

разумевање и критички суд о књижевном делу. Самостално уочава и тумачи проблеме у књижевном делу и своје ставове 

уме да аргументује на основу примарног текста и литерарно-филолошког контекста. Критички повезује примарни текст 

са самостално изабраном секундарном литературом. Самостално одабира дела за читање према одређеном критеријуму, 

даје предлоге за читање и образлаже их. Познаје и примењује начине/стратегије читања усаглашене са типом текста 

(књижевним и неуметничким) и са жанром књижевног дела. Разуме улогу читања у сопственом развоју, али и у развоју 

друштва. Има развијену, критичку свест о својим читалачким способностима. 

 

Међупредметне компетенције 

Настава Српског језика и књижевности треба да буде усмерена ка развоју међупредметних компетенција: компетенције 

за учење, комуникацију и сарадњу, естетску компетенцију, дигиталну, компетенцију за рад са подацима, учешће у 

демократском друштву и здрав живот. 

 

 

Начин реализације садржаја 

Полазећи од датих исхода и кључних појмова садржаја наставник планирани програм контекстуализује, односно планира 

наставу и учење према потребама одељења имајући у виду карактеристике, наставне материјале које ће користити, 
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техничке услове, наставна средства и медије којима школа располаже, као и друге ресурсе школе и локалне средине.  

Приликом планирања наставе и учења наставник се руководи: 

 индивидуалним разликама међу ученицима у погледу начина учења, темпа учења и брзине напредовања; 

 интегрисаним приступом у којем постоји хоризонтална и вертикална повезаност унутар истог предмета и различитих 

наставних предмета; 

 партиципативним и кооперативним активностима које омогућавају сарадњу; 

 активним и искуственим методама наставе и учења;  

 уважавањем свакодневног искуства и знања које је ученик изградио ван школе, повезивањем активности и садржаја 

учења са животним искуствима ученика и подстицањем примене наученог и свакодневном животу; 

 неговањем радозналости, одржавањем и подстицањем интересовања за учење и континуирано сазнавање; 

 редовним и осмишљеним прикупљањем релевантних података о напредовању ученика, остваривању исхода учења и 

постигнутом степену развоја компетенција ученика. 

 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и реализује се у складу са 

Правилником о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању и по препорукама за праћење и вредновање 

постигнућа ученика датих у оквиру Упутства за дидактичко-методичко остваривање програма.  

 

 

 

 

ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК -ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

Циљ учења страног језика је развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицање позитивног односа према 

другим културама уз уважавање различитости и усвајање знања и умења потребних у комуникацији на страном језику у 

усменом и писаном облику. 

 разред: ДРУГИ 

смер:  ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР  РАЧУНАРА 

недељни фонд часова: 2 часа 

годишњи фонд часова: 68 часова 
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ОБЛАСТ/ 

TEMA 

ИСХОДИ СТАНДАРДИ САДРЖАЈ 

 

СЛУШАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

усменог говора 

 

● разуме краће исказе који садрже 
фреквентне речи и структуре 
(информације о личностима, послу, 
породици, куповини, школи, ближем 
окружењу) 

● разуме  најбитније информације у 
кратким и једноставним 
обавештењима (преко разгласа,на 
улици, на шалтеру) и правилно их 
користи) 

 

2.ст.1.1.1. разуме краће поруке, 

обавештења и упутства која се саопштавају 

разговетно и полако.  

2.ст.1.1.2. схвата смисао краће спонтане 

интеракције између двоје или више 

са/говорника у личном, образовном и 

јавном контексту. 

2.ст.1.1.3. схвата општи смисао 

информације или краћих монолошких 

излагања у образовном и јавном контексту. 

2.ст.1.1.4. схвата смисао прилагођеног 

аудио и видео записа у вези с темама из 

свакодневног живота (стандардни 

говор, разговетни изговор и спор ритам 

излагања). 

2.ст.2.1.1. разуме суштину и битне 

појединости порука, упутстава и 

обавештења о темама из свакодневног 

живота и делатности. 

2.ст.2.1.2. разуме суштину и битне 

појединости разговора или расправе између 

двоје или више са/говорника у приватном, 

образовном и јавном контексту. 

2.ст.2.1.3. разуме суштину и битне 

појединости монолошког излагања у 

образовном и јавном контексту уколико је 

излагање јасно и добро структурирано. 

2.ст.2.1.4. разуме суштину аутентичног 

  ОПШТЕ ТЕМЕ 

Свакодневни живот 

комуникација међу 

младима, генерацијски 

конфликти и начини 

превазилажења, 

међувршњачка 

подршка)  

Образовање 

(образовање у земљама 

чији се језик учи, 

школовање које 

припрема за студије или 

свет рада, образовање за 

све ) 

• Познати региони у 

земљама чији се језик 

учи, њихова обележја 

• Културни живот 

(манифестације које 

млади радо посећују у 

земљи и земљама чији 

се језик учи, 

међународни пројекти и 

учешће на њима) 

• Заштита човекове 

околине (акције на 

нивоу града, школе, 
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тонског записа (аудио и видео запис) о 

познатим темама, представљених јасно и 

стандaрдним језиком 

 

волонтерски рад) 

• Медији (штампа, 

телевизија, електронски 

медији ) 

• Интересантне животне 

приче и догађаји 

• Свет компјутера 

(млади и друштвене 

мреже )  

 

СТРУЧНЕ ТЕМЕ 

      • Материјали, 

средства, сировине и 

      производи  

      •Алати, машине и 

уређаји у струци                

       •Припрема, 

производња и контрола 

производног процеса                  

      • Мере заштите и 

очувања радне и 

животне средине 

•    Праћење новина у 

области струке 

•    Пословна 

комуникација на 

страном 

 

ГРАМАТИЧКИ 

САДРЖАЈИ 

 

ЧИТАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

прочитаних 

текстова 

● чита и разуме различите врсте 

кратких и прилагођених текстова 

(једноставнија лична / пословна писма, 

позивнице, термини, проспекти, 

упутства, огласи) препознајући основна 

значења и релевантне детаље 

● • открива значење непознатих речи на 

основу контекста и /или 

● помоћу речника  

● • уочи предвидљиве информације (кад, 

где, ко, колико) у свакодневним 

текстовима (огласи, рекламе,  јеловници, 

● проспекти) као и једноставнијим 

● стручним текстовима (формулари, шеме, 

извештаји) 

2.ст.1.2.1. разуме општи смисао 

једноставних краћих текстова у вези с 

блиским темама, у којима преовлађују 

фреквентне речи и интернационализми. 

2.ст.1.2.2. проналази потребне информације 

у једноставним текстовима (нпр. огласи, 

брошуре, обавештења, кратке новинске 

вести).  

2.ст.1.2.3. разуме једноставне личне поруке 

и писма. 

2.ст.1.2.4. уочава потребне детаље у 

текстовима из свакодневног живота 

(натписи на јавним местима, упутства о 

руковању, етикете на производима, 

јеловник и сл.).  

2.ст.1.2.5. разуме кратке адаптиране 

одломке књижевних дела, и друге 

поједностављене текстове који се односе на 

цивилизацијске тековине, културу и 

обичаје свог и других народа. 

2.ст.2.2.1. разуме општи смисао и 

релевантне информације у текстовима о 

блиским темама из образовног и јавног 

контекста.  

2.ст.2.2.2. открива значење непознатих 

речи на основу контекста који му је близак. 

2.ст.2.2.3. разуме описе догађаја, осећања и 
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жеља у личној преписци. 

 2.ст.2.2.4. проналази потребне 

информације у уобичајеним писаним 

документима (нпр. пословна преписка, 

проспекти, формулари). 

 2.ст.2.2.5. проналази специфичне поједи- 

ности у дужем тексту са претежно 

сложеним структурама, у комe се износе 

мишљења, аргументи и критике (нпр. 

новински чланци и стручни текстови). 

2.ст.2.2.6. разуме адаптиране књижевне 

текстове и прилагођене текстове који 

се односе на цивилизацијске тековине, 

културу и обичаје свог и других народа. 

 

 

         I  РЕЧЕНИЦА 

      – Систематизација 

свих типова упитних 

       реченица 

       – Директна и 

индиректна питања 

       – Индиректни 

говор: рецептивно и 

       продуктивно 

а) изјаве и питања – без 

промене глаголског 

времена (глагол главне 

реченице у једном од 

       садашњих времена) 

      б) молбе, захтеви, 

наредбе 

       – Индиректни 

говор: само рецептивно 

       а) изјаве са 

променом глаголских 

времена 

        – Одређене 

релативне клаузе 

         – Сложене 

реченице: временске 

клаузе, 

          узрочне клаузе , 

допусне клаузе 

      II  ИМЕНИЧКА 

ГРУПА 

        1. Члан 

ГОВОР 

 
Усмена 
продукција 

Оспособљавање 
ученика за 
кратко 
монолошко 

излагање и за 

учешће у 

дијалогу на 

страном језику 

 

 

● описује ситуације, прича о 
догађајима и аргументује ставове 
користећи једноставне изразе и 
реченице 

● води једноставне разговоре 

(телефонира), даје информације и 
упутства, уговара термине реагује 
учтиво на питања, захтеве, позиве, 
извињења 

саговорника 

2.ст.1.3.1. уме да оствари друштвени 

контакт (нпр. поздрављање, представљање, 

захваљивање).  

2.ст.1.3.2. изражава слагање/неслагање, 

предлаже, прихвата или упућује понуду 

или позив.  

2.ст.1.3.3. тражи и даје једноставне 

информације, у приватном, јавном и 

образовном контексту. 

 2.ст.1.3.4. описује блиско окружење 

(особе, предмете,места, активности, 

догађаје).  

2.ст.1.3.5. излаже већ припремљену кратку 

презентацију о блиским темама.  

2.ст.1.3.6.преноси или интерпретира кратке 
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поруке, изјаве, упутства или питања. 

2.ст.1.3.7. излаже једноставне, блиске 

садржаје у вези сa културом и традицијом 

свог и других народа. 

2.ст.2.3.1. започиње, води и завршава 

једноставан разговор и укључује се у 

дискусију на теме како од личног интереса, 

тако и оне о свакодневном животу.  

2.ст.2.3.2. износи лични став, уверења, 

очекивања, искуства, планове 

као и коментаре о мишљењима других 

учесника у разговору.  

2.ст.2.3.3. размењује, проверава, потврђује 

информације о познатим темама у 

формалним ситуацијама (нпр. у установама 

и на јавним местима).  

2.ст.2.3.4. описује или препричава стварне 

или измишљене догађаје, осећања, 

искуства.  

2.ст.2.3.5. излаже већ припремљену 

презентацијуо темама из свог окружења 

или струке.  

2.ст.2.3.6. извештава о догађају, разговору 

или садржају нпр. књиге, филма и сл. 

2.ст.1.5.1. користи задовољавајући број 

фреквентних речи и израза које му 

омогућавају изражавање основних 

комуникативних функција у свакодневним 

ситуацијама. 

 

 

– Разлике између 

одређеног и 

неодређеног 

       члана у ширем 

контексту 

      2. Именице 

        – Бројиве и 

небројиве именице 

       3. Заменички 

облици 

         а) Заменице 

       – Личне заменице у 

функцији субјекта и 

          објекта 

      – Показне заменице 

      – Односне заменице 

       б) детерминатори 

      – Показни 

детерминаотри 

       – Неодређени 

детерминатори 

       – Присвојни 

детерминатори 

       4. Придеви 

       – Обновити 

компарацију придева 

        –

too/not…enough/not 

as…(as)/…than 

        5. Бројеви 

       – Обновити просте 
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ПИСАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

писање краћих 

текстова 

различитог 

садржаја 

•  

• - комуницира у свакодневним 

• ситуацијама и размењује информације, 

блиске његовим интересовањима 

(писмено и усмено) 

• • преводи усмено 

• или писмено кратке поруке у 

• складу са потребама 

• комуникације 

•  • аргументује свој став о медијском 

тексту  

• • преводи усмено или писмено 

• кратке поруке у складу са 

• потребама  комуникације аргументује свој 

став о медијском  тексту 

•  

•  

2.ст.1.4.1. пише кратке белешкe и 

једноставне порукe (нпр. изражава 

захвалност, извињење, упозорење). 

2.ст.1.4.2.пише приватно писмо о 

аспектима из свакодневног живота (нпр. 

описује људе, догађаје, места, осећања). 

2.ст.1.4.3. попуњава образац/упитник, 

наводећи личне податке, образовање, 

интересовања и сл.  

2.ст.1.4.4. пише једноставне текстове према 

моделу, уз помоћ илустрација, табела, 

слика, графикона, детаљних упутстава. 

2.ст.1.4.5. преводи или интерпретира 

информације из једноставних порука, 

бележака или образаца. 

2.ст.2.4.1. пише белешке или одговара на 

поруке, истичући битне детаље. 

 2.ст.2.4.2. у приватној преписци, тражи 

или преноси информације, износи лични 

став и аргументе.  

2.ст.2.4.3. пише, према 

упутству,дескриптивне и наративне 

текстове о разноврсним темама из области 

личних интересовања и искустава. 

2.ст.2.4.4. пише кратке, једноставне есеје о 

различитим темама из личног искуства, 

приватног, образовног и јавног контекста. 

2.ст.2.4.5. пише  извештај или прослеђује 

вести (преводи, интерпретира, резимира, 

сажима) у вези са кратким и/или 

једноставним текстом из познатих области 

и редне бројеве 

       6. Кванитификатори 

       III ГЛАГОЛСКА 

ГРУПА 

       1. Глаголи 

       – Обновити разлику 

у употреби Present 

       Simple, Present 

Continuous; Past Simple, 

        Past Continuous 

       – Обновити све 

употребе Present Perfect 

        – Used to 

      – Начини 

изражавања 

будућности, планова у        

будућности (going to , 

will) 

      – Модални глаголи: 

should, must , will, may, 

       might 

– Пасивне конструкције 

– садашње и прошло 

време – The Present 

Simple, The Past Simple 

       (продуктивно и 

рецептивно), 

       – Present Perfect 

Passive (рецептивно) 

       3. Предлози и 

најчешћи прилози за 
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који чита или слуша. 

2.ст.1.5.2. саставља кратке, разумљиве 

реченице користећи једноставне језичке 

структуре. 

2.ст.1.5.4. пише с одговарајућом 

ортографском тачношћу уобичајене речи 

које користи у говору.  

2.ст.1.5.5. примењује основну правописну 

норму 

2.ст.2.5.4. пише прегледан и разумљив 

текст у коме су правопис, интерпункција и 

организација углавном добри. 

 

       оријентацију у 

времену и простору. 

       4. Први 

кондиционал 

(рецептивно и 

продуктивно),   

       други кондиционал   

(рецептивно)       

 

Комуникативне 

функције 
-представљање себе и 

других 

-поздрављање 

(састајање, растанак; 

формално, неформално, 

регионално 

специфично) 

-идентификација и 

именовање особа, 

објеката, боја, бројева 

итд. 

-давање једноставних 

упутстава и команди 

-изражавање молби и 

захвалности 

-изражавање извињења 

изражавање потврде и 

негирање 

-изражавање допадања 

и недопадања 

ЗНАЊЕ О 

ЈЕЗИКУ 

● На једноставан начин се споразумева са 

саговорником који говори споро и 

разговетно 

● Поставља једноставна питања у вези с 

познатим темама из живота 

● Напише кратко лично писмо, поруку, 

разгледницу, честитку 

2.СТ.1.5.1. Користи задовољавајући број 

фреквентних речи и израза које му 

омогућавају изражавање основних 

комуникативних функција у свакодневним 

ситуацијама.  

2.СТ.1.5.2. Саставља кратке, разумљиве 

реченице користећи једноставне језичке 

структуре.  

2.СТ.1.5.3. Има углавном јасан и разумљив 

изговор.  

2.СТ.1.5.4. Пише с одговарајућом 

ортографском тачношћу уобичајене речи 

које користи у говору.  

2.СТ.1.5.5. Примењује основну правописну 

норму.  

2.СТ.1.5.6. Користи неутралан језички 

регистар 

2.СТ.2.5.1. Користи речи и изразе који му 

 • препознаје и правилно користи основне 

фонолошке (интонација. прозодија, 

ритам) и морфосинтаксичке категорије, 

(именички и глаголски наставци,  основни 

ред речи) 

користи садржаје медијске продукције 

намењене учењу страних језика 

(штампани медији, аудио/видео записи, 

компакт диск, интернет итд.) (штампани 

медији, аудио/видео записи, компакт 

диск, интернет итд.) 
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омогућавају успешну комуникацију у 

предвидивим/свакодневним ситуацијама, 

актуелним догађајима и сл.  

2.СТ.2.5.2. Правилно разуме и користи 

већи број сложенијих језичких структура. 

2.СТ.2.5.3. Има сасвим разумљив изговор 

2.СТ.2.5.4. Пише прегледан и разумљив 

текст у коме су правопис, интерпункција и 

организација углавном добри.  

2.СТ.2.5.5. Препознаје формални и 

неформални регистар; познаје правила 

понашања и разлике у култури, обичајима 

и веровањима своје земље и земље чији 

језик учи. 

2.СТ.3.5.1. Разуме и користи разноврстан 

репертоар речи, израза и идиома, који му 

омогућавају да се изражава јасно, течно, 

прецизно и детаљно.  

2.СТ.3.5.2. Разуме целокупни репертоар 

граматичких структура и активно користи 

све уобичајене граматичке структуре. 

2.СТ.3.5.3. Има јасан и природан изговор и 

интонацију.  

2.СТ.3.5.4. Пише јасне, прегледне и 

разумљиве текстове, доследно 

примењујући језичка правила, правила 

организације текста и правописну норму. 

2.СТ.3.5.5. Познаје и адекватно користи 

формални и неформални језички регистар. 

 

  

-изражавање физичких 

сензација и потреба 

-исказивање просторних 

и временских односа 

-давање и тражење 

информација и 

обавештења 

-описивање и 

упоређивање лица и 

предмета 

-изрицање забране и 

реаговање на забрану 

-изражавање припадања 

и поседовања 

-скретање пажње 

-тражење мишљења и 

изражавање слагања и 

неслагања 

-тражење и давање 

дозволе 

-исказивање честитки 

-исказивање препоруке 

-изражавање хитности и 

обавезности 

-исказивање сумње и 

несигурности 
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УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Комуникативна настава страних језика подразумева поимање језика као средства комуникације; инсистира на употреби 

циљног језика у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за ученике; претпоставља примену тзв. Teacher 

talk, одн.прилагођавање говорне делатности наставника интересовањима и знањима ученика; инсистира на 

комуникативном аспекту употребе језика, одн. на значењу језичке поруке, а не толико на граматичној прецизности исказа 

; претпоставља да се знања ученика мере прецизно дефинисаним релативним, а не толико апсолутним критеријумима 

тачности. Један од кључних елемената комуникативне наставе је и социјална интеракција кроз рад у учионици. Она се 

базира на групном или индивидуалном решавању проблема, потрази за информацијама и мање или више комплексним 

задацима. У тим задацима увек су јасно одређени контекст, процедура и циљ, чиме се унапређује квантитет језичког 

материјала који је неопходан услов за  било које учење језика. Такозвана комуникативно интерактивна парадигма у 

настави страних језика, између осталог, укључује и следеће компоненте: 

• усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину 

• поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и ажуриране листе задатака и активности 

• наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја 

• ученици се третирају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину  

• уџбеници су само један од ресурса; осим њих препоручује се и примена других извора информација и дидактичких 

материјала, поготову кад је реч о стручним темама  

• учионица постаје простор који је могуће реструктурирати из дана у дан. 

 Важан циљ у учењу страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која 

је неопходна да се језик користи ради информисаности и оспособљености за једноставну комуникацију у усменом и 

писаном облику на страном језику. Тај сегмент наставе страног језика који се прогресивно увећава од 20 до 50% током  

образовања мора да буде јасно дефинисан и у складу са исходима везаним за квалификације струке. Неопходно је да 

стручна тематика која се обрађује на страном језику прати исходе појединих стручних предмета и буде у корелацији са 

њима. Реализација наставе језика струке се много више огледа у развијању рецептивних вештина него продуктивних јер 

је сврха учења страног језика, у првој линији, усмерена на то да се ученици оспособе да прате одређену стручну 

литературу у циљу информисања, праћења иновација и достигнућа у области струке, усавршавања и напредовања. Стога 
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је спектар текстова који се препоручују велики: шематски прикази, упутства о примени апарата, инструмената или пак 

материјала, хемикалија, рецепти, декларације, краћи стручни текстови чији је садржај релевантан за тематске садржаје 

стручних предмета, извештаји, каталози, програми сајамских активности и сл. Веома је битно у раду са таквим 

текстовима одредити добру дидактичку подршку. Добро осмишљени налози упућују на то да одређене текстове, у 

зависности од тежине и важности информација којео ни носе, треба разумети глобално, селективно или пак детаљно. 

Продуктивне вештине треба ограничити на строго функционалну примену реалну за захтеве струке. То подразумева 

писање кратких порука, мејлова у оквиру пословне комуникације (поруџбенице, рекламације, захтеви, молбе) и вођење 

усмене комуникације која омогућава споразумевање на основном нивоу било у директном контакту са саговорником или 

у телефонском разговору. 

 

ПРЕПОРУКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ- планирање 

 

– Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним развоју и провери разумевања говора; 

– Рад у паровима, малим и већим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације итд.); 

– Активности (израда паноа, презентација, зидних новина,постера за учионицу, организација тематских вечери и сл.); 

– Дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са 

ограниченим трајањем, док су дискусије спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему); 

– Обимнији пројекти који се раде у учионици и ван ње у трајању од неколико недеља до читавог полугодишта уз 

конкретно видљиве и мерљиве производе и резултате; 

– Граматичка грађа добија свој смисао тек када се доведе у везу са одговарајућим комуникативним функцијама и темама, 

и то у склопу језичких активности разумевања (усменог) говора и писаног текста, усменог и писменог изражавања и 

медијације; 

– Полазиште за посматрање и увежбавање језичких законитости јесу усмени и писани текстови различитих врста, дужине 

и степена тежине; користе се, такође, изоловани искази, под условом да су контекстуализовани и да имају комуникативну 

вредност; 

– Планира се израда два писмена задатка за сваки разред. 

 

КАКО СЕ ПРАТИ И ВРЕДНУЈЕ РАЗВОЈ ЈЕЗИЧКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА 
 

Нека правила и поступци у процесу праћења и процењивања компетенција код ученика: 

● Развој компетенција наставници прате заједно са својим ученицима. 
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● Наставници сарађују и заједнички процењују развој компетенција код својих ученика. 

● Процес праћења је по карактеру пре формативан него сумативан. 

● У проценама се узимају у обзир разноврсни примери који илуструју развијеност компетенције. 

● У процењивању се узимају у обзир и самопроцене ученика и вршњачке процене, а не само процене наставника. 

● Велики значај се придаје квалитативним, уместо претежно квантитативним подацима и показатељима. 

● Процена садржи опис јаких и слабијих страна развијености компетенције и предлоге за њено даље унапређивање, а не 

само суд о нивоу развијености. 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Кроз наставу енглеског језика, као првог страног језика остварују се и међупредметне компетенције  
1. Компетенција за целоживотно учење 

2. Комуникација 

3. Рад с подацима и информацијама 

4. Дигитална компетенција 

5. Решавање проблема 

6. Сарадња 

7. Одговорно учешће у демократском друштву 

8. Одговоран однос према здрављу 

9. Одговоран однос према околини 

10. Естетичка компетенција 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА, ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДА ОБРАЗОВНИХ 

ПОСТИГНУЋА 

Кроз наставни предмет први страни језик-енглески језик остварују се и општи принципи образовања и васпитања.  

Настава страног језика остварује се кроз примену разноврсних  облика учења, наставе и оцењивања, где се развијају 

мотивација за учење и подиже квалитет образовних постигнућа, и где се излази у сусрет различитим потребама ученика. 

Кроз теме, које се обрађују у оквиру овог наставног предмета, као и кроз сам наставни процес,  потенцира се поштовање 

људских права и права сваког ученика и уважавање људског достојанства. Негује се отвореност, сарадња, толеранција, 

моралне вредности...Кроз наставу страног језика потенцира се и целоживотно учење, које укључује све облике учења и 

значи учествовање у различитим облицима образовних активности ,са циљем сталног унапређивања компетенција;  

- У остваривању принципа, посебна пажња посвећује се:  
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-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и 

даровити) и  сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, кроз 

додатну наставу, и усмеравање ученика на учествовање у различитим конкурсима, такмичењима и реализацији пројеката, 

тематских програма школе у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања. 

- могућности да деца, са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, остварују право на образовање, кроз 

допунску наставу, остваривање ИОП програма, као и применом индивидуализације у настави.  

Кроз наставу страног језика остварују се и основни циљеви образовања и васпитања  

Сталним професионалним усавршавањем наставници стичу одређена знања и компетенције, које доводе до 

континуираног унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања заснованог  

Теме, које се обрађују кроз наставу страног језика имају за циљ и развијање и практиковање здравих животних стилова, 

свести о важности сопственог здравља и безбедности, развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне 

средине и еколошке етике, заштите и добробити животиња, развијање позитивних људских вредности, као и развијање 

кључних компетенција за целоживотно учење и међупредметних компетенција. Кроз потенцирање различитих облика и 

метода активног учествовања ученика у наставном процесу (рад у групи/пару, пројекно-орјентисана настава, 

истраживачке активности, дебата, дијалог...) развијају се  стваралачке способности, критичко мишљење, мотивација за 

учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења; 

Кроз социокултурну компетенцију страног језика развијају  се компетенције за разумевање и поштовање људских права, 

грађанских слобода; развија се осећај солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање 

другарства и пријатељства развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне 

равноправности, толеранције и уважавање различитости, као и развијање личног и националног идентитета, поштовање и 

неговање српског језика ,матерњег језика и страних језика, традиције и културе српског народа и националних мањина 

других народа, развијање интеркултуралности, поштовање и очување националне и светске културне баштине. 

Кроз наставу првог страног језика остварују се и исходи образовања и васпитања.  

Применом различитих облика и метода организације наставе  , као и одабиром различитих тематских области и 

акцентовањем развијања комуникативних функција језика развија се способност ученика да користи страни језик у 

зависности од културног наслеђа и средине, потреба и интересовања, да прикупља, анализира, организује и критички 

процењује информације, да изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове у усменој и писаној форми, да 

ради ефикасно са другима као члан тима, групе, организације и заједнице, дазна како да учи, поштује људска права и 

слободе, комуницира асертивно и ненасилно, да има свест о сопственој култури и разноликости култура, уважава значај 

креативног изражавања идеја, искустава и осећања путем различитих медија, укључујући музику, књижевност, извођачке 

и визуелне уметности.  
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Кроз наставу страног језика остварују се стандарди образовних постигнућа ученика, који представљају део општих 

стандарда образовања и васпитања (скуп норми на основу којих се врши процена квалитета у систему образовања и 

васпитања) 
 

Физичко васпитање 
Наставни предмет: Физичко васпитање 

Циљ учења наставног предмета:  

Општи циљ: 

- Циљ учења физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са 

осталим васпитно - образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, 

афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, 

навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада. 

Посебни циљеви учења предмета: 

- Подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција постуралних поремећаја); 

- Развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања неопходних самосгални рад на њима; 

- Стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово усвајање; 

- Проширење и продубљивање интересовања које су ученици стекли у основној школи и потпуније сагледавање спортске 

гране, за коју показују посебан интерес; 

- Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних општим циљем овог предмега 

(васпитно-образовног подручја); 

- Мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психо-социјапних образаца 

понашања; 

- Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада. 

 

Модул 
Број 

часова 
Садржај Исходи 

Здравствена 

култура и 
10 

- Вежбе обликовања (јачања, 

лабављење и растезање); 

- Препозна везе између физичке активности 

и здравља; 
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физичка 

активност, као 

основа за 

реализовање 

постављених 

циљева и исхода 

- Вежбе из корективне гимнастике; 

- Провера стања моторичких и 

функционалних способности 

- Објасни карактеристике положаја тела, 

покрета и кретања у професији за коју се 

школује и уочи оне, које могу имати 

негативан утицај на његов раст, развој; 

- Одабере и изведе вежбе обликовања и 

вежбе из корективне гимнастике, које ће 

превентивно утицати на могуће негативне 

утицаје услед рада у одабраној професији; 

Развој 

моторичких и 

функционалних 

способности 

човека, као 

основа за 

реализовање 

постављених 

циљева и исхода; 

12 

- Вежбе снаге без и са малим теговима 

(до 4 кг.); 

- Трчање на 60 м и 100 м; 

- Трчање на 800 м ученице и 1000 м 

ученици; 

- Вежбе растезања (број понављања и 

издржај у крајњем положају), 

- Полигони спретности и окретности и 

спортске игре; 

- Аеробик;  

 

- Именује моторичке способности које 

треба развијати, као и основна средства и 

методе за њихов развој; 

- Примени адекватна средства (изводи 

вежбе) за развој и усавршавање 

моторичких способности из: вежби 

обликовања, атлетике, гимнастике, 

пливања и спортских игара за развој: снаге, 

брзине, издржљивости, гипкости, 

спретности и окретности; 

Усвајање знања, 

умења и вештина 

из спортских 

грана и 

дисциплина као 

основа за 

реализовање 

постављених 

циљева и исхода;  

 

 

 

 

 

 

46 

 

 

 

 

 

АТЛЕТИКА 

У свим атлетским дисциплинама треба 

радити на развијању основних 

моторичких особина за дату 

дисциплину; 

Трчања: 

Усавршавање технике трчања на 

кратке и средње стазе: 

- 100 м ученици и ученице;  

- 800 м ученици и ученице; 

• Кратко опише основне карактеристике и 

правила атлетике, гимнастике и спортске 

гране - дисциплина које се уче; 

• Демонстрира технику дисциплина из 

атлетике и гимнастике (вежби на справама 

и тлу) које - поседује вештину, технику и 

тактику спортске игре као и вежбе из 

осталих програмом предвиђених садржаја 

• Детаљније опише правила спортске гране 

за коју показује посебан интерес - за коју 

школа има услове; 

• Објасни због којих је карактеристика 
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- Атлетика;  

- Спортска 

гимнастика: 

(Вежбе на 

справама и тлу);  

- Спортска игра 

(по избору);  

-Физичка, 

односно спортска 

активност: у 

складу са 

могућностима 

школе. 

14 

 

- штафета 4 x 100 м ученици и ученице 

Вежбање технике трчања на средњим 

стазама умереним интезитетом и 

различитим темпом у трајању од 5 до 

10 мин.  

Крос: јесењи и пролећни  

- 800 м ученице,  

- 1000 м ученици. 

Скокови: 

Скок удаљ техником увинућа  

Скок увис леђном  

Бацања: 

Бацање кугле, једна од рационалних 

техника (ученице 4 кг, ученици 5 кг). 

Спровести такмичења у одељењу, на 

резултат, у свим реализованим 

атлетским дисциплинама.  

• СПОРТСКА ГИМНАСТИКА: 

ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ 

Напомене: 

- Наставник формира групе на основу 

умења (вештина) ученика стечених 

после основне школе: основни, средњи 

и напредни ниво 

- Наставник олакшава, односно 

отежава програм на основу 

моторичких способности и претходно 

стечених умења ученика.  

физичког васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и да 

самостално спроводи одређен програм 

физичке и спортске активности; 

• Жели да се бави физичким, односно 

спортским активностима, пошто сагледава 

(детектује) позитивне карактеристике 

физичке и спортске активности - њихове 

позитивне утицаје на здравље, дружење и 

добро расположење; 

• Сагледа негативне утицаје савременог 

начина живота (пушење, дрога, насиље, 

деликвентно понашање) и буде свестан да 

је физичким, односно спортским 

активностима могуће предупредити 

негативне утицаје; 

• Комуницира путем физичких односно 

спортских активности са својим друговима 

и ужива у дружењу и контактима; 

• Доводи у везу свакодневни живот и 

способност за учење и практичан рад са 

физичким, односно спортским 

активностима и правилном исхраном; 

• самостално бира физичку, односно 

спортску активност и изводи је у окружењу 

у коме живи; 

• Објасни да покрет и кретање, без обзира 

на то којој врсти физичке, односно 

спортске активности припада, има своју 

естетску компоненту (лепота извођења, 

лепота доживљаја); 

18 

5 

9 
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1. Вежбе на тлу 

За ученике и ученице: 

- вага претклоном и заножењем и 

спојено, одразом једне ноге колут 

напред; 

- став на шакама, издржај, колут 

напред; 

- два повезана премета странце удесно 

и улево; 

- за напредни ниво премет странце са 

окретом за 180о и доскоком на обе 

ноге ("рондат") 

2. Прескок 

За ученике коњ у ширину висине 120 

цм; за ученице 110 цм: 

- згрчка; 

- разношка 

- за напредни ниво: склонка 

3. Кругови 

За ученике /дохватни кругови/: 

- из мирног виса вучењем вис узнето, 

спуст у вис стражњи, издржај, 

вучењем вис узнето, спуст у вис 

предњи. 

За ученице /дохватни кругови/: 

- уз помоћ суножним одскоком наскок 

у згиб, њих у згибу /уз помоћ/; спуст у 

вис стојећи 

4. Разбој 

За ученике /паралелни разбој/: 

- из њиха у упору, предњихом саскок 

• Ужива у извођењу покрета и кретања; 

• Наводи основне олимпијске принципе и 

примењује их на школским спортским 

такмичењима и у слободном времену; 

• Препозна нетолерантно понашање својих 

другова и реагује на њега, шири дух 

пријатељства, буде истрајан је у својим 

активностима. 

• Се правилно односи према окружењу у 

коме вежба, рекреира се и бави се спортом, 

што преноси у свакодневни живот; 

• Учествује на школском такмичењу и у 

систему школских спортских такмичења. 
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са окретом за 180° (окрет према 

притци); 

- њих у упору, у зањиху склек, 

предњихом упор, зањих у упору, у 

предњиху склек 

За ученице /двовисински разбој или 

једна притка вратила/: 

наскок у упор на н/п, премах једном 

ногом до упора јашућег, прехват у 

потхват упорном руком (до 

предножне) и спојено одножењем 

заножне премах и саскок са окретом за 

90° (одношка), завршити боком према 

притци. 

5. Вратило 

За ученике /дохватно вратило/: 

- суножним одривом узмак; ковртљај 

назад у упору предњем; саскок 

замахом у заножење (зањихом). 

6. Греда 

За ученице /висока греда/: 

- залетом и суножним одскоком 

наскок у упор, премах одножно 

десном; окрет за 90°, упором рукама 

испред тела преднос разножно; 

ослонцем ногу иза тела (напреднији 

ниво: замахом у заножење) до упора 

чучећег; усправ, усправ, ходање у 

успону са докорацима, вага 

претклоном, усклон, саскок пруженим 

телом (чеоно или бочно у односу на 
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справу) 

7. Коњ са хватаљкама 

За ученике: 

- премах одножно десном напред 

замах улево, замах удесно, замах улево 

и спојено премах левом напред; 

премах десном назад, замах улево, 

замах удесно и спојено одножењем 

десне, саскок са окретом за 90о улево 

до става на тлу, леви бок према коњу. 

Школско такмичење (одељење, 

школа): актив наставника физичког 

васпитања бира справе на којима ће се 

ученици такмичити. 

За напредније ученике: састави из 

система школских спортских 

такмичења и учешће на вишим 

нивоима школских такмичења. 

Минимални образовни захтеви: 

За ученике: наставни садржаји из 

програма вежби на тлу, прескока, 

једне справе у упору и једне справе у 

вису;  

За ученице: наставни садржаји из 

програма вежби на тлу, прескока, 

греде и двовисинског разбоја. 

• СПОРТСКА ИГРА (по избору)  

• Понављање и учвршћивање раније 
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обучаваних елемената игре;  

• Даље проширивање и продубљавање 

техничко-тактичке припремљености 

ученика у складу са изборним 

програмом за дату игру. На основу 

претходних умења у техници и 

тактици наставник планира конкретне 

садржаје из спортске игре; 

• Актив наставника, према програму 

који сам доноси (из програма трећег 

разреда (програм по избору ученика) у 

складу са могућностима школе, 

организује наставу за коју ученици 

покажу посебно интересовање; 

• Препорука: уколико је могуће, 

организовати наставу пливања 

(посебно обуку за непливаче). 

 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира 

како да ученици остваре исходе и да изабере одговарајуће методе,  активности и технике за рад са ученицима. 

Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине које су ученику потребне за даље 

учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на 

основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи разликују, да се неки могу лакше и 

брже остварити, док је за одређене потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима.  Исходе треба 
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посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. На ставу у том смислу треба усмерити на развијање 

компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. Током 

реализације часова физичког васпитања давати информације о томе које вежбе позитивно утичу на статус њиховог 

организма, с обзиром на карактеристике њихове професије, а које негативно утичу на здравље. Ученици који похађају 

трогодишње стручне школе далеко су више оптерећени у редовном образовању практичном и теоријском наставом од 

осталих ученика; Због тога је физичко васпитање, у овим школама, значајно за активан опоравак ученика, компензацију и 

релаксацију с обзиром на њихова честа статичка и једнострана оптерећења. Теоријска знања из области физичких 

активности су од великог значаја за укупним бављењем физичким вежбама. 

 

 

II Оставаривање наставе и учења  

- Садржаји програма усмерени су на:  

- развијање физичких способности;  

- спортско-техничко образовање;  

- повезивање физичког васпитања са животом и радом.  

У колико се укаже потреба, садржај програма се прилагођава како би се избегле негативне последице по здравље деце. 

Настава се реализује у циклусима који трају приближно 10-12 часова (узастопних). Наставнику физичког васпитања је 

остављено да, зависно од потреба, прецизира трајање сваког циклуса, као и редослед њиховог садржаја. 

 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, доношење 

опреме, понашање ученика на часу, уважавање гледишта других ученика, однос према раду, способност примене 

практичног знања у конкретним  условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- васпитни део(доношење опреме, дисциплина на часу); 
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- образовни део (практичне вештине); 

- активности ученика на часовима; 

 

IV Међупредметне компетенције 

1) Компетенцију за целоживотно учење 

2) Комуникацију 

3) Решавање проблема 

4) Сарадњу 

5) Одговоран однос према здрављу 

6) Одговоран однос према околини. 

 

Кроз наставни садржај  Физичког васпитања реализују се и општи принципи образовања и васпитања. 

Наставни предмет Физичко васпитање омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање 

шанси свим ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење 

разноврсних облика учења (учење путем покушаја и погрешака, учење по моделу, учење увиђањем...). Кроз облике рада, 

наставне методе, коришћење разновсних наставних средстава, похваљивањем ученика, давањем препорука за даље 

напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет образовних постигнућа и развија се 

мотивација за учење код ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних планова и програма, иновација и нових 

антрополошких достигнућа   ученицима ће бити омогућено континуирано напредовање у области физичког развоја. 

Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну практичну наставу, допунску или додатну наставу, секције, 

ванаставне активности  (крос, фер плеј манифестације), као и учешће у различитим активностиваа током жиовота са 

циљем сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван 

установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским 

старешином, стручним већем.  

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и 

даровити) уз обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима 

образовања и васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене 

материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим 
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проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и 

индивидуализацију и наставом на даљину;  

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања 

одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се 

кроз континуирано међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и 

вредновање напредовање ученика.  

 

Кроз наставу Физичког васпитања реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на практичној настави, води се рачуна о развијању и практиковању здравих животних стилова, свести о 

важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне компетенције за целоживотно учење 

(комуникација на матерњем језику,правилно усвајање ,дигиталне компетенције (коришћење дигиталних алата за 

унапређење практичног вежбања),..) међупредметне компетенције и стручне компетенције у складу са захтевима 

занимања. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, 

да прати и контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће 

умети да пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, 

стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности 

самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу 

инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

 

Кроз наставу Физичког васпитања оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања 

и васпитања оствариће се кроз практичан рад, вежбе у којима ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од 

ученика се очекује да на српском језику, кроз дијалог са наставником или другим ученицима, или кроз практичан рад, 

аналитички и синтетички разложе вежбу, дају идеје, изразе своја мишљења кроз чињенице и ставове. Зависно од наставне 

јединице или типа часа, ученику се дају начини решавања одређених тактичких задатака и на основу конкретизованог 

решења ученик покушава да пронађе нове приступе.; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим 

уленицима буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других;  
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У решавању задатака, ученик треба да зна да примени логичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин 

дошао до решења проблема који му се јављају.  

Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. Да зна како да се понаша и приступа одређеним садржајима, јер на тај начин 

чува и себе и друге другима.  

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље 

учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са 

тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео 

ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се 

односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање 

дискриминациjе и друго.  
 

Математика 
 

Географија 
Наставни предмет: Географија 

Образовни профил: Електротехничар рачунара 

Разред: Други 

Недељни фонд часова: 2 

Годишњи фонд часова: 68 

 

Циљеви учења:  

- уочавање и схватање корелативних односа између географије и других природних и друштвених наука; 
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- стицање нових актуелних знања о положају, месту и улози Србије на Балканском полуострву и југоисточној Европи; 

- стицање нових и продубљених знања о савременим географским појавама, објектима и процесима на територији 

Републике Србије; 

- стицање нових актуелних знања о порасту, кретањима, структурним променама и територијалном размештају 

становништва; 

- разумевање актуелне географске стварности наше земље и савременог света; 

- развијање осећања припадности својој нацији као делу интегралног света, изградња и неговање националног и 

културног идентитета у мултиетничком, мултикултуралном и мултијезичком свету; 

- оспособљавање ученика да примењују географско знање и вештине у даљем образовном и професионалном развоју; 

- оспособљавање ученика за одговорно опхођење према себи и окружењу и за активно учествовање у заштити, обнови и 

унапређењу животне средине; 

 

Тема 
Број 

часова 
Садржај Исходи 

 

 

Увод 

 

 

4 

 

Предмет проучавања, подела и значај.  

Место географије у систему наука. 

 

- дефинише предмет изучавања, 

значај, развој и место географије 

у систему наука; 

- разликује природне и 

друштвене елементе географског 

простора и схвата њихове 

узајамне узрочно-последичне 

везе и односе; 

- одреди место географије у 

систему наука; 

- препозна значај и практичну 

примену географских сазнања; 
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Савремене 

компоненте 

географског 

положаја Србије 

6 

 

 

 

 

Површина, границе, државно уређење 

и државна обележја Србије. 

Регионалне географске компоненте у 

свету савремених процеса на 

Балканском полуострву и југоисточној 

Европи.  

Компоненте географског положаја 

Србије. 

 

- дефинише појам и функције 

државних граница, разуме 

државно уређење Србије и 

познаје државна обележја: грб, 

заставу, химну; 

- лоцира на карти положај и 

величину територије Србије уз 

кратак опис битних 

карактеристика граница са 

суседним земљама; 

- дефинише појам југоисточна 

Европа, лоцира на карти 

Балканско полуострво и 

идентификује његове опште 

географске карактеристике: 

физичке, културне и 

демографске; 

- анализира промене на 

политичкој карти Балканског 

полуострва: настанак и распад 

Југославије, стварање нових 

држава и облици њихове 

сарадње; 

- дефинише појам географски 

положај и наведе његову поделу; 

- одреди укупан географски 

положај Србије (повољан, 

неповољан) анализом својстава 

чинилаца који га формирају: 

апсолутни и релативни положај; 
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- дискутује о предностима и 

недостацима географског 

положаја Србије; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природни 

ресурси Србије 

и њихов 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геолошки састав и постанак основних 

геотектонских целина.  

Панонска Србија и јужни обод 

Панонског басена.  

Планинско - котлинска Србија. 

Родопске, Динарске и Карпатско- 

балканске планине. 

Клима. Одлике и економско -

географски значај. 

Воде и водни ресурси. Реке, језера и 

термоминералне воде - одлике и 

економско - географски значај.  

Састав и карактер тла у Србији – 

економско - географски значај. 

Биљни и животињски свет. Одлике и 

економско - географски значај. 

Заштита, очување и унапређивање 

природе. 

Заштићсна природна добра у Србији. 

 

 

 

 

 

- одреди у геолошком саставу 

Србије заступљеност  стена 

различите старости, састава и 

порекла, значајних за појаву руда 

и минерала;  

- лоцира у оквиру геотектонске 

структуре Србије велике целине: 

Српско - македонску масу, 

Карпато - балканиде, Унутрашње 

динариде, Централне динариде и 

Панонску депресију и објасни 

њихов постанак (деловање 

унутрашњих тектонских и 

спољашњих сила); 

- идентификује основне макро -

целине рељефа Србије: Панонски 

басен и Планинску област;  

- кратко опише постанак 

Панонског басена, одвоји 

панонску Србију: Панонску 

низију и јужни обод Панонског 
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економско - 

географски 

значај 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

басена са прегледом главних 

елемената рељефа;  

- одреди планинску област и 

направи картографски преглед 

громадних, карпатско – 

балканских, динарских планина и 

већих котлина; 

- објасни елементе и факторе 

климе, разликује климатске 

типове у Србији и њихове 

одлике; 

- направи преглед  водног 

богатства Србије: одреди на 

карти  развођа сливова, лоцира 

транзитне и домицилне реке, 

објасни постанак, поделу и 

значај језера и термоминералних 

вода;  

- закључује о економском значају 

вода за снабдевање насеља, 

наводњавањс тла, производњу 

хидроенергије, пловидбу, 

рибарство и гуризам;  

- дискутује о загађивачима, 

последицама и мерама заштите;  

- дефинише појам земљиште 

(тло), одреди типове тла на 

простору Србије, њихов састав и 

карактер; 

- познаје утицај физичко -

географских фактора на 
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формирање типова вегетације и 

разноврсност животињског света  

панонске и планинске области 

Србије; 

- дефинише: појам природна 

средина, предмет проучавања 

заштите природе, значај заштите 

и унапређивања природе;  

- наведе елементе природне 

средине, загађиваче воде, 

ваздуха, земљишта, последице 

загађивања и мере заштите; 

- препозна појаве штетне на своје 

природно и културно окружење и 

активно учествује у њиховој 

заштити, обнови и 

унапређивању;  

- дефинише: парк природе, 

предео изузетних одлика, 

резерват природе, споменик 

природе и природне реткости. 

Разликује заштићена природна 

добра у Србији: Голија, Фрушка 

гора, Ћердап, Тара и др; 
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Становништво 

Србије 

 

 

7 

 

Антропогеографска обележја. 

Историјско - географски континуитет 

насељавања Србије. 

Кретање и 

територијални размештај 

становништва (наталитет, морталитет 

и природни прираштај).  

Миграције. Појам, значај, типови и 

видови.  

Структура становништва: биолошка, 

економска, социјална, национална 

(етничка и верска).  

Демографски проблеми и популациона 

политика у Србији. Срби у 

непосредном и ширем окружењу. 

Срби и наше становништво у Европи и 

ваневропским континентима. Однос 

дијаспоре и Србије. 

 

- опише антропогеографска 

обележја и историјско -

географски континуитет 

насељавања Србије; 

- објасни кретање становништва 

и територијални размештај 

становништва у Србији;  

- укаже на промену броја 

становника Србије и наведе 

факторе који условљавају 

промене становништва; 

- уз помоћ графичких метода 

анализира основне демографске 

одлике: објашњава их, врши 

предвиђања и изводи закључке;  

- дефинише појмове: наталитет, 

морталитет и природни 

прираштај; 

- дефинише појам миграције и 

разликује типове и видове 

миграција; 

- објасни структуру 

становништва у Србији 

(биолошка. економска. 

социјална, национална)  

- разликује појмове националног, 

етничког и културног 

идентитета;  

- изгради став о једнаким 

правима људи без обзира на 
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расну, националну, верску и 

другу припадност; 

- објасни демографске проблеме 

и популациону политику у 

Србији;  

- дефинише појам дијаспоре; 

- лоцира подручја на којима 

живи српско становништво у 

непосредном и ширем окружењу 

(Мађарска, Румунија, 

Македонија, Албанија, Црна 

Гора, Босна и Херцеговина, 

Хрватска и Словенија);  

- разликује компактну и 

појединачну насељеност српског 

становништва у подручјима 

непосредног и ширег окружења;  

- објасни основнс карактеристике 

становништва Републике Српске  

- лоцира аутохтоне српске 

територије (северни делови 

Далмације, Лика, Кордун, Банија, 

Славонија и Барања);  

- објасни радне  миграције у 

европске земње и именује државе 

и градове у којима има нашег 

становништва;  

- објасни исељавање нашег 

становништва на ваневропске 

континенте;  

- разликује фазе у исељавању 
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Срба у прекоокеанске земље;  

- именујс државе и градове у 

којима живи наше становништво;  

- објасни однос и везе дијаспоре 

и Србије; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Насеља Србије 
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Постанак, развој и размештај насеља 

Србије.  

Подела насеља. Сеоска, градска, 

приградска и привремена.  

Економско - географски фактори 

развоја и трансформације насеља и 

њихових мрежа и система 

(урбанизација, деаграризација, 

индустријализација и 

терцијаризација).  

Градски центри и њихова улога у 

рсгионалној организацији Србије.  

Осовине (појасеви) развоја Србије: 

Дунавско - савска, Велико - моравска 

и Јужно - моравска.  

Антропогена културна добра и њихова 

заштита. 
 

 

- дефинише појам насеља;  

- објасни постанак, развој и 

размештај насеља Србије;  

- наведе факторе развоја и 

трансформације насеља и 

њихових мрежа и система; 

- лоцира градске центре Србије;  

- образложи улогу градских 

центара у регионалној 

организацији;  

- лоцира осовине (појасеве) 

развоја Србије: Дунавско - 

савска, Велико - моравска и 

Јужно - моравска;  

- разликује врсте, функције и 

типове насеља, опише 

карактеристике урбаних целина.  

- разликује значење појмова 

урбанизација, деаграризација, 

индустријализација и 

терцијаризација. 

- именује антропогена културна 

добра и објасни њихову заштиту; 
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Привреда 

Србије 
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Развој, размештај и основне 

карактеристике привреде Србије. 

Пољопривреда - развој, значај и 

подела. 

Шумарство, лов и риболов. 

Рударсво и енергетика. 

Индустрија - појам, подела, структура 

и значај. 

Саобраћај и трговина. 

Туризам. 

 

- анализира утицај природних и 

друштвених чиниоца на 

условљеност развоја и 

размештаја привреде Србије и 

групише гране привреде по 

сскторима;  

- објасни како природни и 

друштвени фактори угичу на 

развој и размештај пољопривреде 

Србије; 

- дефинише гране пољопривреде 

у ужем смислу (земљорадња и 

сточарство) и ширем смислу 

(шумарство, лов и риболов), 

наведе значај пољопривреде;  

- препозна основне функције 

шумарства, значај шума, факторе 

који их угрожавају и мере 

заштите;  

- утврди значај лова и риболова;  

- дефинише значај енергетике и 

рударства, наведе енергетске 

ресурсе и минералне сировине и 

направи њихов картографски 

преглед на територији Србије; 

- објасни појмове: индустрија и 

индустријализација, одрживи 

развој и наведе факторе развоја и 

размештаја, поделу индустрије и 

њен значај; 
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- анализира утицај природних и 

друштвених фактора на развој 

саобраћаја, кратко опише врсте 

саобраћаја и њихов значај; 

- направи картографски преглед 

главних друмских и железничких 

праваца у Србији, пловних река и 

канала, већих лука и аеродрома;  

- дефинише појмове: трговина. 

трговински и платни биланс и 

одреди значај трговине; 

 

- анализира утицај природних и 

друштвених фактора на развој 

туризма, дефинише и наведе 

поделу туризма; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 Војводина.  

 Шумадија и Поморавље (западно и 

велико).  

 Западна Србија. 

 Старовлашко - рашка висија. 

 Источна Србија.  

 Јужно Поморавље. 

Косово и Метохија. 

 

- дефинише појам регије и 

направи картографски преглед 

регионалних целина Србије; 

- лоцира на карти Србије границе 

Војводине и њених предеоних 

целина и препозна њене 

природне и друштвене одлике;  

- потврди на карти Србије 

границе Шумадије и Поморавља 

и наведе њихове природне и 

друштвене одлике;  

- препозна на карти Србије 

границе западне Србије и опише 

њене природне и друштвене 
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Регионалне 

целине Србије 

 

 

 

одлике; 

- идентификује на карти Србије 

Старовлашко - рашку висију уз 

анализу њених природних и 

друштвених одлика;  

- лоцира на карти Србије границе 

источне Србије и наведе њене 

природне и друштвене одлике; 

- препозна на карти Србије 

границе јужног Поморавља и 

препозна његове природне и 

друштвене одлике;  

- потврди на карти Србије 

границе Косова и Метохије и 

дискутује о његовим природним 

и друштвеним одликама; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Србија и 

савремени 

процеси у 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сарадња Србије са другим државама и 

међународним организацијама. 

   

 Европска унија - оснивање, чланице, 

циљеви, проблеми, фондови и њихова 

приступачност. 

  

 Однос Србије према осталим 

европским и ваневропским 

економским и политичким 

интеграцијама. 

   

 Светско тржиште капитала, структура 

 

- дефинише појмове: процес 

интеграције,  демократска 

регионализација, глобализација;  

- објасни економске интеграције 

на Балкану и у југоисточиој 

Европи и познаје мирољубиву 

политику Србије у 

међународним оквирима и на 

Балкану; 

- лоцира на карти Европе земље 

чланице ЕУ, опише историјат  

развоја, наведе циљеве и 

дефинише проблеме унутар 

Уније; 
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Европи и Свету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и међународни значај. 

  

Уједињене нације. Структура и 

међународни значај. Србија и УН. 

Глобализација као светски процес. 

- објасни услове које Србија 

треба да испуни да би постала 

равноправна чланица заједнице; 

- разликује улогу, значај и видове 

деловања међународних 

организација: (ЦЕФТА, ЕФТА, 

НАФТА, ОЕЦД, ОПЕК. АПЕК, 

СБ...); 

- објасни улогу, значај и видове 

деловања Светске банке и 

Међународног монетарног фонда 

и улогу Србије у овим 

организацијама; 

- опише историјат развоја УН, 

наведе циљеве и структуру 

организације и образложи 

приврженост Србије УН;  

- дефинише појам глобализације 

и разликује одлике политичке, 

територијалане, економске, 

културне и друге видове 

глобализације. Објасни 

приоритете Србије у погледу 

процеса глобализације; 
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Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

 

I Планирање наставе 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира 

како да ученици остваре исходе и да изабере одговарајуће методе,  активности и технике за рад са ученицима. 

Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине које су ученику потребне за даље 

учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на 

основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи разликују, да се неки могу лакше и 

брже остварити, док је за одређене потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима.  Исходе треба 

посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. Наставу у том смислу треба усмерити на развијање 

компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

 

II Остваривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз теоријску наставу. Програм за други разред организован је кроз 8 наставних тема. Препоруке за 

реализацију наставе: коришћење савремених електронских помагала, аналогних и дигиталних географских карата 

различитог размера и садржаја, коришћење информација са Интернета, коришћење интерактивних метода рада, 

коришћење основне литературе уз употребу савремених технологија за презентовање, користити географске и историјске 

карте опште и тематске, коришћење писаних извора информација (књиге, статистички подаци, часописи...) 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Оцењивање је саставни део процеса наставе и учења којим се обезбеђује стално праћење и процењивање резултата 

постигнућа ученика, а у складу са Правилником о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању. Праћење и 

вредновање ученика започиње иницијалном проценом нивоа знања на коме се ученик налази. Свака активност на часу 

служи за континуирану процену напредовања ученика. Неопходно је ученике стално оспособљавати за процену 

сопственог напретка у остваривању исхода предмета. Како ниједан од познатих начина вредновања није савршен, 

потребно је комбиновати различите начине оцењивања. Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику 
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дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој резултат и учење. Ако наставник са ученицима 

договори показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу, ученици се уче да размишљају о квалитету 

свог рада и о томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање на тај начин постаје мотивациони 

фактор за ученике. На основу резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и 

бирати погодне стратегије учења.  

Неопходно је да на почетку школске године наставници географије поштујући временску динамику процењују 

постигнућа ученика кроз адекватну заступљеност сумативног и формативног оцењивања. Будући да се у новим 

програмима наставе и учења инсистира на функционалним знањима, развоју међупредметних компетенција и пројектној 

настави, важно је да наставници добро осмисле и са ученицима договоре како ће се обављати формативно оцењивање. У 

том смислу препоручује се наставницима да на нивоу стручних већа договоре критеријуме и елементе формативног 

оцењивања (активност на часу, допринос групном раду, израда домаћих задатака, кратки тестови, познавање географске 

карте...).  

Рад сваког наставника састоји се од планирања, остваривања, праћења и вредновања. Важно је да наставник 

континуирано спроводи евалуацију и самоевалуацију процеса наставе и учења.  

 

IV Међупредметне компетенције 

- Компетенција за целоживотно учење; 

- Комуникације; 

- Рад с подацима и информацијама; 

- Дигитална компетенција; 

- Решавање проблема; 

- Сарадња; 

- Одговоран однос према здрављу; 

- Одговоран однос према околини; 

- Естетичка компетенција; 

- Предузимљивост; 

- Оријентација ка предузентиштву.  
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Кроз наставни садржај Географија реализују се се и општи принципи образовања и васпитања. 

 

Наставни предмет Географија омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси свим 

ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних облика 

учења (учење путем покушаја и погрешака, инструментално учење, учење по моделу, учење увиђањем...). Кроз облике 

рада, наставне методе, коришћење разновсних наставних средстава, различиих софтвера, похваљивањем ученика, 

давањем препорука за даље напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет 

образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних 

планова и програма, иновација у електротехници ученицима ће бити омогућено континуирано напредовање у области 

електротехнике. Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну наставу, допунску или додатну наставу, 

секције, ванаставне активности  као и учешће у различитим активностиваа током живота са циљем сталног унапређивања 

компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван установе, омогућиће високу 

стручност наставника. Кроз сталну сарадњу са спољним сарадницима, одељенским старешином, стручним већем 

омогућава хоризонталну и вертикалну проходност, којом се осигурава могућност да ученици током образовања промене 

врсту образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и стицања вишег нивоа образовања 

(вертикална проходност);  

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и 

даровити) уз обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима 

образовања и васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене 

материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим 

проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и 

индивидуализацију и наставом на даљину;  

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања 

одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се 

кроз континуирано међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и 

вредновање напредовање ученика.  

 

Кроз наставу Географије реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 
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Кроз активности на часу води се рачуна о ергонометрији, развијању и практиковању здравих животних стилова, свести о 

важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне компетенције за целоживотно учење 

(комуникација на матерњем језику, учење учења, дигиталне компетенције,..) међупредметне компетенције и стручне 

компетенције у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, 

да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током учења, да управља 

учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће умети да пронађе и асимилује нова знања и вештине, 

користећи претходно учење и ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, 

стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности 

самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу 

инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

 

Кроз наставу Географије оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања 

и васпитања оствариће се кроз усмено изражавање, домаће задатке, где ће ученици показати да ли примењују нова 

сазнања. Зависно од наставне јединице или типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да прикупља, анализира, 

организује и критички процењује информације; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим ученицима 

буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других; Ученику 

помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и другу, доступну литературу, како да разликује и повезује целине.  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан 

начин дошао до решења проблема који ми се свакодневно јављају.  

Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта 

не. Да зна како да се понаша у дигиталној комуникацији са другима.  

 

Кроз наставу Географије реализоваће се и стандарди образовања и васпитања. 

 

Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно 

самовредновање и вредновање рада наставника. 

Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору 

уџбеника;  
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Стандард 1. Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења 

Показатељи 

1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и 

доприноси остваривању дефинисаних исхода образовања и васпитања. 

2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и 

развијању компетенција ученика. 

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, 

закључцима, тумачењима, актуелним подацима и савременим достигнућима. 

4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака. 

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан 

циљевима образовања и васпитања. 

7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета. 

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, 

функционално прате ток излагања у уџбенику и имају за циљ да допуне или 

појасне садржаје који одговарају програму предмета. 

Стандард 2. Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење 

Показатељи 

1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом 

предзнању. 

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и 

стицању функционалних знања. 

3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите 

облике рада. 

4. Уџбеник подржава различите стилове учења. 

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог 

напретка у учењу. 

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација. 

7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 

8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, 

његовом применом и даљим учењем. 
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9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и 

мотивише за самостално учење. 

Стандард 3. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима 

Показатељи 

1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру. 

2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе 

предмета. 

3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и 

релевантни. 

4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно 

формулисани, различити по сложености и функцији и подстичу примену 

наученог. 

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у 

коме ученици живе и не доводе у опасност ученика, нити угрожавају 

животну средину. 

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени. 

Стандард 4. Језик уџбеника је одговарајући и функционалан 

Показатељи 

1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан. 

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика. 

3. Текст је језички и стилски уједначен. 

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту 

где се користе. 

5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 

Стандард 5. Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен 

Показатељи 

1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, 

врсту школе или образовни профил је уџбеник намењен. 

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и 

доследно. 

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и 

омогућава прегледност на свим уређајима на којима је предвиђено 

коришћење уџбеника. 

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално 
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Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе - К1;  

- Поучавање и учење - К2;  

- Подршку развоjу личности ученика - К3;  

- Комуникациjу и сарадњу - К4.  

 

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље 

учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са 

тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео 

ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се 

односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање 

дискриминациjе и друго. 

 

Стандарди квалификација ће се реализовати кроз успешно завршен процес средњег стручног образовања. Програм 

средњег стручног образовања за стицање квалификација траје четири године. Квалификација се заснива на опису рада, 

циљевима и исходима средњег стручног образовања.  

  
 

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 
 

 

Назив предмета: ФИЗИКА 

учење у складу са узрастом и предзнањем ученика. 

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран 

приступ садржајима. 

6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика. 
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Годишњи фонд часова: 68 

Образовни профил: Електротехничар рачунара 

Разред: други 

Циљ учења Физике јесте стицање функционалне научне писмености, оспособљавање ученика за уочавање и примену 

физичких закона у свакодневном животу, развој логичког и критичког мишљења у истраживањима физичких феномена. 

  

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Основни ниво 

Ученик објашњава појаве и процесе на основу познавања физичких величина и законитости, решава једноставне 

проблеме и рачунске задатке уочавајући узрочно-последичне везе, користећи експлицитно дате податке и мерења; 

користи појмове и објашњења физичких појава за разматрање и решавање питања везаних за развој науке и технологије, 

коришћења природних ресурса и очување животне средине; показује спремност да се ангажује и конструктивно 

доприноси решавању проблема са којима се суочава заједница којој припада.  

Средњи ниво 
Ученик објашњава и решава сложеније физичке проблеме, рачунске и експерименталне задатке издвајајући битне податке 

који се односе на дати проблем, успостављајући везе међу њима и користећи одговарајуће законе и математичке релације. 

Знање из физике користи при решавању и тумачењу проблема у другим областима науке, технологије и друштва. Уз 

помоћ упутства, ученик може да припрема, изводи и описује огледе, експерименте и једноставна научна истраживања.  

Напредни ниво 

Ученик поседује научна знања из физике која му омогућавају решавање сложених физичких проблема и рачунских 

задатака, извођење експеримената и доношење закључака на основу познатих модела и теорија. Има развијене 

истраживачке способности и може да предвиђа ток и исход физичких процеса и експеримената повезујући знања и 

објашњења. Користи научну аргументацију и критички анализира добијене резултате. Зна да се до решења проблема 

може доћи на више начина и бира најбоље у односу на задате услове.  

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
Специфичне предметне компетенције обухватају: природнонаучну писменост, која је основ за праћење развоја физике као 

науке, разумевање повезаности физике и савремене технологије и развоја друштва; способност прикупљања података 

кроз испитивање физичких својстава и процеса посматрањем и мерењем; планирање и описивање поступака; правилно и 

безбедно руковање уређајима и мерним прибором; представљање резултата мерења табеларно и графички и извођење 

закључака. 
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Тема  

 

 

Бр. 

час 

 

 

 

Садржаји 

 

 

Исходи  

 

 

Стандарди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хармонијске 

осцилације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

Механичке хармонијске 

осцилације. 

Математичко и физичко 

клатно. 

Пригушене осцилације. 

Принудне осцилације, 

резонанција. 

Електрично осцилаторно 

коло. 

Демонстрациони огледи: 
– Хармонијске осцилације 

(тег на еластичној опру 

зи, мaтематичко клатно... ) 

– Пригушене осцилације. 

– Појава резонанције 

(механичке и електричне). 

Лабораторијска вежба: 
- Мерења помоћу 

математичког и физичког 

клатна. 

 

– анализира енергијске трансформације код 

хармонијских, пригушених и принудних 

осцилација; 

– објасни и анализира процесе у електрич 

ном осцилаторном колу; 

– разуме појам механичке резонанције, 

услове њеног настајања и примену 

-рачуна период осциловања клатна и 

зависност периода од дужине клатна 

-самостално постави експеримент, прикупи 

податке мерењем, обради их на одговара 

јући начин (табеларно, графички)  

-одреди тражену величину са грешком 

мерења, 

-објасни резултате експеримента и процени 

њихову сагласност са предвиђањима (овај 

исход се односи на све наведене области); 

– решава квалитативне и квантитативне 

проблеме, јасно и прецизно изрази идеју, 

-објасни поступак решaвања и анализира 

добијени резултат (овај исход се односи на 

све наведене области); 

2.ФИ.2.1.1. 

2.ФИ.2.1.4 

2.ФИ.2.1.5 

 

 

 

 

 

Врсте механичких таласа. 

Енергија и интензитет таласа. 

-опише и објасни различите врсте меха 

ничких таласа и њихове карактеристичне 

2.ФИ.2.4.1. 

2.ФИ.3.1.3. 
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Таласи 

 

 

 

 

 

 

 

14 

Одбијање и преламање 

таласа. 

Принцип суперпозиције. 

Прогресивни и стојећи 

таласи. 

Извори и карактеристике 

звука. 

Инфразвук и ултразвук 

Доплеров ефекат. 

Демонстрациони огледи: 

– Својства звучних извора 

(монокорд, звучне виљу 

шке, музички инструменти и 

сл.). 

Појам и спектар 

електромагнетних таласа. 

Енергија и интензитет 

електромагнетних таласа. 

Интерференција и 

Дифракција светлости. 

Поларизација светлости. 

Дисперзија светлости. 

Расејање и апсорпција 

светлости. 

Демонстрациони огледи: 

– Интерференција ласерске 

светлости 

– Дифракција ласерске 

светлости на (оштрој ивици, 

пукотини, нити...) 

Лабораторијска вежба: 

параметре; 

– разликује звук, ултразвук и инфразвук и 

познаје њихову примену; 

– разликује карактеристике звука (висина, 

јачина, боја), познаје штетан утицај буке и 

мере заштите; 

– анализира Доплеров ефекат у различитим 

ситуацијама; 

– објасни спектар електромагнетних таласа 

и наведе примере примене електромагнет 

ног зрачења (пренос сигнала на даљину: 

мобилна телефонија, интернет, GPS; 

форензика...); 

– образлаже појаве које су последица тала 

сне природе светлости и њихову примену 

(полариметар, спектрални апарати, интер 

ферометри, холографија...); 

-самостално постави експеримент, прикупи 

податке мерењем, обради их на одговара 

јући начин (табеларно, графички)  

-одреди тражену величину са грешком 

мерења, 

-објасни резултате експеримента и процени 

њихову сагласност са предвиђањима (овај 

исход се односи на све наведене области); 

– решава квалитативне и квантитативне 

проблеме, јасно и прецизно изрази идеју, 

-објасни поступак решaвања и анализира 

добијени резултат (овај исход се односи на 

све наведене области); 

– безбедно по себе и околину рукује 

2.ФИ.3.4.2.  
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- Мерење таласне дужине 

светлости дифрак.решетком. 

уређајима 

 

 

 

 

 

 

 

Оптика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

Закон одбијања светлости 

 

Огледала ,равна и сферна 

Закон преламања и сочива  

Конструкција ликова код 

сочива и огледала 

Индекс преламања светлости 

Тотална рефлексија 

Оптички инструменти 

Интерференција.дифракција 

и поларизација светлости 

-разликује преламање од одбијања 

светлости 

- објасни основне законитости преламања 

и одбијања светлости 

-конструише лик код огледала 

-разликује врсте сочива  и основне 

законитости преламања кроз њих 

-примењује једначину огледала и сочива у 

рач. задацима 

-примењује индекс преламања у рач. 

задацима 

-објасни појаве интерференције,дифракције 

и поларизације светлости 

2.ФИ.1.4.1.

  . 

2.ФИ.1.4.2.

  

2.ФИ.1.4.3.

  

2.ФИ.1.4.4 

2.ФИ.2.4.1 

2.ФИ.2.4.3.

  

2.ФИ.2.4.4.

  

 

 
 

 

 

 

 

 

Квантна 

својства ЕМ 

зрачења и 

микрочестица 

 

 

 

 

 

 

12 

Закони топлотног зрачења. 

Планкова хипотеза. 

Фотоелектрични ефекат.  

Комптонов ефекат 

Фотон. Корпускуларно-та 

ласни дуализам светлости. 

Демонстрациони оглед: 

– Фотоефекат (помоћу 

фотоћелије). 

Честично-таласни дуализам. 

Де Брољева хипотеза.. 

Квантовање енергије 

 

– користи научни језик за описивање физич 

ких појава; 

– користи квантну природу електромагнет 

ног зрачења за објашњење природе зраче 

ња апсолутно црног тела и фотоефекта; 

– повезује таласна и корпускуларна 

својства 

честица (фотона, електрона) и наводи 

појаве које то потврђују; 

– решава квалитативне и квантитативне 

проблеме, јасно и прецизно изрази идеју, 

-објасни поступак решaвања и анализира 

добијени резултат (овај исход се односи на 

све наведене области); 

2.ФИ.1.5.1 

2.ФИ.2.5.3.  

2.ФИ.3.5.2.  

2.ФИ.3.5.4.

,  
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Структура атома 

 

 

 

 

 

 

12 

Модели атома(Бор -

Радефорд) 

Борови постулати  

Рендгенско зрачење. 

Ласерско зрачење 

Спонтано и стимулисано 

зрачење 

Лабораторијске вежбе 

 Калибрација спектроскопа и 

идентификација 

водониковог спектра. 

Предлог за пројекат 

1. Основне каракетеристике 

хемијских веза  

  

– анализира спектар атома водоника кори 

стећи Борове постулате; 

– објашњава структуру периодног система 

елемената помоћу квантних бројева; 

– повезује примену рендгенског зрачења са 

његовим својствима 

– објасни основни принцип рада ласера, по 

везује карактеристике ласерског зрачења 

са његовом применом; 

 

 

2.ФИ.1.5.3 

2.ФИ.2.5.3. 

2.ФИ.2.5.4. 

2.ФИ.3.5.3.  

Структура 

атомског језгра 

 

 

 

 

10 

Језгро атома. Дефект масе и 

енергија везе.  

Радиоактивност. Закон 

радиоактивног распада. 

Интеракција радиоактивног 

зрачења са супстанцијом. 

Детекција,примена и заштита 

од зрачења. 

Фисија и фузија. 

– објасни модел и структуру језгра 

исвојства нуклеарних сила; 

– разуме примену и опасности природног и 

вештачког радиоактивног зрачења; 

– објашњава интеракцију радиоактивног 

зрачења са материјалима и мери интензи 

тет зрачења; 

– придржава се мера заштите од  

радиоактивног зрачења; 

увиђа предности и недостатке коришће 

ња различитих извора енергије и разуме 

проблеме коришћења нуклеарне енергије 

у контексту одрживог развоја; 

2.ФИ.1.5.3 

2.ФИ.1.5.4. 

2.ФИ.1.5.5. 

2.ФИ.2.5.3. 

2.ФИ.2.5.4.  
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2.ФИ.1.1.1. Описује и објашњава физичке појаве: равномерно праволинијско кретање, равномерно променљиво 

праволинијско кретање, пренос притиска кроз течности и гасове, пливање тела, механичка осциловања и таласи. 

2.ФИ.1.1.6. Познаје услове за настајање звука и зна да наведе његова основна својства као механичког таласа.. 

2.ФИ.1.3.6. Наводи примере практичне примене знања из физике о електричним и магнетним појавама и решава 

једноставне проблеме и задатке. 

2.ФИ.1.4.1.Разуме природу светлости и њена основна својства (електромагнетна природа, видљиви део спектра, таласна 

дужина, фреквенцијаи брзина); уме да наброји и опише физичке појаве везане за таласну природу светлости. 

2.ФИ.1.4.2.Описује и објашњава спектар електромагнетних таласа у видљивом делу и боје предмета.. 

 2.ФИ.1.4.3. Познаје основне законе геометријске оптике: праволинијско простирање светлости, закон одбијања и преламања 

светлости и индекс преламања; тотална рефлексија и привидна дебљина и дубина; веза између оптичке „густине― и индекса 

преламања. 

2.ФИ.1.4.4. Познаје основна својства огледала и сочива и објашњава формирање лика; разуме принцип рада лупе, зна шта је 

увећање, оптичка јачина оптичког елемента. Зна шта су главна оптичка оса и карактеристичне тачке сферних огледала и 

сочива и уме да нацрта лик предмета. 

2.ФИ.2.1.1. Описује и објашњава физичке појаве: равномерно кружно кретање, равномерно променљиво кружно кретање, 

хоризонталан хитац,сударе тела, протицање идеалне течности, појам средње брзине, законе одржања, хармонијске 

пригушене осцилације. 

2.ФИ.2.1.4. Познаје основне величине којима се описују механички таласи; користи везе између ових величина за објашњење 

појава код таласа; 

2.ФИ.1.5.1Наводи својства фотона и микрочестица.  

2.ФИ.1.5.2.Описује основне појаве у микросвету, емисију и апсорпцију фотона, радиоактивност, фисију и фузију, рендгенско 

зрачење. 

2.ФИ.1.5.3.Описује основне моделе у атомској физици, Радефордов и Боров модел атома, модел језгра, модел молекула. 

2.ФИ.1.5.4.Набраја својства рендгенског и ласерског зрачења, као и алфа, бета и гама зрачења. 

2.ФИ:1.5.5.Препознаје опасност од електромагнетног и радиоактивног зрачења; зна основе дозиметрије; познаје примену 

изотопа, рендгенског и ласерског зрачења у медицини и осталим областима. 

2.ФИ.2.1.1. Описује и објашњава физичке појаве: равномерно кружно кретање, равномерно променљиво кружно кретање, 

хоризонталан хитац, сударе тела, протицање идеалне течности, појам средње брзине, законе одржања, хармонијске 

пригушене осцилације 

2.ФИ.2.1.4. Познаје основне величине којима се описују механички таласи; користи везе између ових величина за објашњење 

појава код таласа; објашњава својства звука. 
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2.ФИ.2.4.1. Разуме и описује појаве таласне оптике (дифракцију и интерференцију, дисперзију, поларизацију, спектар). 

2.ФИ.2.4.3. Користи једначине сочива и огледала за објашњење и примену оптичких система (лупа, микроскоп, телескоп, 

спектроскоп). 

2.ФИ.2.4.4. Уме да објасни недостатке (аберације) сочива и разуме основни начин исправљања далековидости и 

кратковидости људског ока. 

2.ФИ.2.4.5. Разликује реалне од имагинарних ликова; уме да објасни преламање светлости кроз планпаралелну плочу и 

призму. 

2.ФИ.2.5.3.Објашњава појаве: фотоефекат, радиоактивност, трансмутација елемената, фисија, фузија, емисија и апсорпција 

зрачења, енергија везе, стимулисано зрачење и ласерски ефекат. 

2.ФИ.2.5.4. Објашњава основне моделе у атомској физици, Борове нивое енергије, изградњу периодног система, структуру 

језгра. 

2.ФИ.3.1.3.Објашњава појаве везане за принудне осцилације; пригушене осцилације, Доплеров ефекат и слагање таласа; зна 

да решава сложене задатке о осцилацијама и таласима. 

2.ФИ.3.1.5.Представља резултате мерења таблично и графички и на основу тога долази до емпиријске зависности: убрзања 

куглице од нагибног угла жлеба, силе трења од степена углачаности подлоге, периода осциловања физичког клатна од 

његове редуковане дужине, амплитуде амортизованог осциловања тега на опрузи од времена. 

2.ФИ:3.5.2. Анализира појаве: фотоефекат, Комптонов ефекат, радиоактивност, рендгенско зрачење, зрачење апсолутног 

црног тела, нуклеарне реакције, закон радиоактивног распада. 

2.ФИ.3.5.3.Примењује Боров модел атома за објашњење спектра атома и изградњу Периодног система елемената и зонску 

теорију кристала за објашњење проводљивости метала и својстава полупроводника. 

2.ФИ.3.5.4.Анализира Де Брољеву релацију, и дуалну природу материје. 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира 

како да ученици остваре исходе и да изабере одговарајуће методе,  активности и технике за рад са ученицима. 

Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине које су ученику потребне за даље 

учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на 

основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи разликују, да се неки могу лакше и 
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брже остварити, док је за одређене потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима.  Исходе треба 

посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. На ставу у том смислу треба усмерити на развијање 

компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

 

II Оставаривање наставе и учења  

. 

Програмски садржаји доследно су приказани у форми која задовољава основне методске захтеве наставе физике: 

– Поступност (од простијег ка сложенијем) при упознавању нових појмова и формулисању закона. 

– Очигледност при излагању наставних садржаја (уз сваку тематску целину побројано је више демонстрационих огледа, 

а треба користити и симулације). 

– Повезаност наставних садржаја (хоризонтална и вертикална). 

Програм предвиђа да се унутар сваке веће тематске целине,после поступног и аналитичног излагања појединачних 

програмских садржаја, кроз систематизацију и обнављање изложеног градива, изврши синтеза битних чињеница и 

закључака и да се кроз њихово обнављање омогући да их ученици у потпуности разумејуи трајно усвоје. Поред тога, 

сваку тематску целину требало би започети обнављањем одговарајућег дела градива из основне школе.Тиме се постиже и 

вертикално повезивање програмских садржаја.Веома је важно да се кроз рад води рачуна о овом захтеву Програма, јер се 

тиме наглашава чињеница да су у физици све области међусобно повезане и омогућује се да ученик сагледа физику као 

кохерентну научну дисциплину у којој се почетак проучавања нове појаве наслања на резултате проучавања неких 

претходних. 

Редослед проучавања појединих тема није потпуно обавезујући. Наставник може распоредити садржаје према својој 

процени. 

Методичко остваривање садржаја програма у настави физике захтева да целокупни наставни процес буде прожет 

трима основним физичким идејама: структуром супстанције (на молекулском, атомском и субатомском нивоу), законима 

одржања (пре 

свега енергије) и физичким пољима као носиоцима узајамног деловања физичких објеката. Даљи захтев је да се физичке 

појаве и процеси тумаче у настави паралелним спровођењем, где год је то могуће, макроприлаза и микроприлаза у обради 

садржаја. 
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Физику је нужно представити ученицима као живу, недовршену науку, која се непрекидно интензивно развија и мења, а 

не као скуп завршених података,непроменљивих закона, теорија и модела. Зато је нужно истаћи проблеме које физика 

решава у садашњем времену. 

Ширењу видика ученика допринеће објашњење појмова и категорија, као што су физичке величине, физички закони, 

однос експеримента и теорије, веза физике са осталим наукама, са примењеним наукама и са техником. Стицање 

техничке културе кроз наставу физике састоји се у примени знања при решавању техничких задатака и коришћењу 

техничких уређаја. Значајно је указати на везу физике и филозофије. Потребно је навести и етичке проблеме који се 

јављају као последица развијања науке и технике.После изучавања одговарајућих тематских целина, нужно је указати на 

потребу заштите животне средине и на тај начин развијати еколошке компетенције и свест ученика.Овако формулисан 

концепт наставе физике захтева појачано експериментално заснивање наставног процеса (демонстрациони огледи и 

лабораторијске вежбе, односно практични рад ученика).Савремена настава физике подразумева примену различитих 

метода и облика рада, разноврсних дидактичких поступака у наставном процесу (пројектна, проблемска, активна настава 

и кооперативно учење) који омогућавају остваривање циља и исходанаставе физике. 

Основне методе рада са ученицима у настави физике су: 
1. излагање садржаја теме уз одговарајуће демонстрационе 

огледе; 

2. методе логичког закључивања ученика; 

3. решавање проблема (квалитативни и квантитативни); 

4. лабораторијске вежбе; 

5. коришћење и других начина рада који доприносе бољем разумевању садржајa теме (домаћи задаци, семинарски 

радови,пројекти, допунска настава, додатна настава... 

Решавање проблема је један од основних начина реализације наставе физике. Наставник поставља проблем ученицима и 

препушта да они самостално, у паровима или у тиму дођу до решења,по потреби усмерава ученике, подсећајући их 

питањима на нешто што су научили и сада треба да примене, упућује их на извођење експеримента који може довести до 

решења проблема и слично.Решавање задатака је важна метода за увежбавање примене знања. Њоме се постиже: 

конкретизација теоријских знања; обнављање, продубљивање и утврђивање знања; кориговање ученичких знања и умећа; 

развијање логичког мишљења; подстицање ученика на иницијативу; стицање самопоуздања  и самосталности у 

раду...Оптимални ефекти решавања задатака у процесу учења физике остварују се добро осмишљеним комбиновањем 

квалитативних (задаци-питања), квантитативних (рачунских), графичких и експерименталних задатака. 

При решавању квантитативних задатака, у задатку прво треба на прави начин сагледати физичке садржаје, па тек после 

тога прећи на математичко формулисање и израчунавање. Наиме, решавање задатака одвија се кроз три етапе: физичка 
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анализа задатка, математичко израчунавање и дискусија резултата. У првој етапи уочавају се физичке појаве на које се 

односи задатак, а затим се набрајају и речима исказују закони по којима се појаве одвијају. У другој етапи се, на основу 

математичке форме закона, израчунава вредност тражене величине. У трећој етапи тражи се физичко тумачење добијеног 

резултата. Ова дискусија на крају омогућава наставнику да код ученика развија критичко мишљење. 

Потребно је пажљиво одабрати задатке који, ако је могуће, 

имају непосредну везу са реалним ситуацијама. Такође је важно да ученици правилно вреднују добијени резултат, као и 

његов правилан запис. Посебно треба обратити пажњу на поступност при избору задатака, од најједноставнијих ка онима 

који захтевају анализу и синтезу стечених знања. 

Лабораторијске вежбе чине саставни део редовне наставе и организују се тако што се при изради вежби одељење дели 

на двадела а ученици вежбе раде у групама, 2–3  ученика.За сваку вежбу ученици унапред треба да добију одговарајућа 

упутства. 

Час експерименталних вежби састоји се из уводног дела, мерења и записивања резултата мерења и обраде добијених 

података.У уводном делу часа наставник проверава да ли су ученици спремни за вежбу, упознаје их са мерним 

инструментима и осталим деловима апаратуре за вежбу, указује на мере предострожности којих се морају придржавати 

ради сопствене сигурности, при руковању апаратима, електричним изворима, разним уређајима и сл.Док ученици врше 

мерења, наставник активно прати њихов рад, дискретно их надгледа и, кад затреба, објашњава и помаже. 

При обради резултата мерења ученици се придржавају правила за табеларни приказ података, цртање графика, 

израчунавање заокругљених вредности и грешке мерења (са тим правилима наставник треба да их упозна унапред или да 

она буду део писаних 

упутстава за вежбе). 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, учесталост 

јављања, квалитет одговора, уважавање гледишта других ученика, однос према раду, способност примене теоријских 

знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- тестове знања; 

- лабораторијским вежбама ; 

- активности ученика на часовима; 

IV Међупредметне компетенције 
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- Компетенција за целоживотно учење; 

- Комуникације; 

- Рад с подацима и информацијама; 

- Дигитална компетенција; 

- Решавање проблема; 

- Сарадња; 

- Одговоран однос према здрављу; 

- Одговоран однос према околини; 

- Естетичка компетенција; 

- Предузимљивост; 

- Оријентација ка предузентиштву.  

- Кроз наставни садржај  Физике  реализују се и општи принципи образовања и васпитања. 

- Наставни предмет Физика    омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси свим 

ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних облика 

учења (учење путем покушаја и погрешака, инструментално учење, учење по моделу, учење увиђањем...). Кроз облике 

рада, наставне методе, коришћење разновсних наставних средстава,  похваљивањем ученика, давањем препорука за даље 

напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет образовних постигнућа и развија се 

мотивација за учење код ученика.  Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну наставу, допунску или 

додатну наставу, секције, ванаставне активности  као и учешће у различитим активностиваа током жиовота са циљем 

сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван установе, 

омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским старешином, 

стручним већем омогућава хоризонталну и вертикалну проходност. 

- У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и идентификацији, праћењу и подстицању ученика са 

изузетним, односно посебним способностима (талентовани и даровити) уз обезбеђивање услова да, без обзира на 

сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима образовања и васпитања;  

- могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене 

материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим 

проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и 

индивидуализацију и наставом на даљину;  

- сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања 

одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се 
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кроз континуирано међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и 

вредновање напредовање ученика.  

- Кроз наставу Физике  реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

- Развијају се  кључне компетенције за целоживотно учење (комуникација на матерњем језику,учење учења,дигиталне 

компетенције,..) међупредметне компетенције и стручне компетенције у складу са захтевима занимања, потребама 

тржишта рада. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем 

учи, да прати и контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем који има. 

- Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, 

стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности 

самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу 

инцијативе, пројекте,  да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

- Кроз наставу Физике  оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

- Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи 

образовања и васпитања оствариће се кроз усмено изаражавање, писмене задатке, домаће задатке, пројектну наставу, 

вежбе где ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз дијалог 

са наставником или другим ученицима, или кроз писану форму, изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и 

ставове. Зависно од наставне јединице или типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да прикупља, анализира, 

организује и критички процењује информације; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим уленицима 

буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других;Ученику 

помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и другу, доступну литературу, како да разликује и повезује целине.  

- У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан 

начин дошао до решења проблема који ми се свакодневно јављају.  

- Кроз наставу Физике  реализоваће се и стандарди образовања и васпитања. 

- Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно 

самовредновање и вредновање рада наставника. 

- Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

-  Поучавање и учење-К2;  

-  Подршку развоjу личности ученика-К3;  

-  Комуникациjу и сарадњу-К4.  
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- Улога наставника вишеструка, jер треба да: развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот 

и рад и на таj начин им пружа основу за даље учење;  пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених 

група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у 

складу са сопственим могућностима. Да би допринео ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих 

ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за 

учење, изградњу толеранциjе, спречавање дискриминациjе и друго. 

 

 
 

 

Основе електротехнике II 
Наставни предмет: Основе електротехнике 

Разред: други 

Циљ учења наставног предмета:  

-Оспособљавање ученика за мерења из области електротехнике; 

-Оспособљавање ученика за практичну провсру појава и закоиа из области електротехнике; 

-Стицање основних знања о анализи, обради, представљању и интерпрегацији резултата мерења; 

-Стицање основних знања из области наизменичних струја, елемената у колу наизменичне струје и везе елемената; 

-Стицање основних знања из области сложених кола; 

-Стицање основних знања из области спрегнутих и осцилаторних кола; 

-Стицање основних знања из области трофазних система. 

Модул 
Број 

часова 
Садржај Исходи 

Увод  у наизменичне 

струје 
18(10+8) 

• Појам и значај наизменичне струје. 
Добијање простопериодичне 
електромоторне силе. Генератор 
наизменичне електромоторне силе; 

• Параметри наизменичних величина 
(тренутна вредност, амплитуда, 
периода, фаза и почетна фаза, 

• објасни производњу 
наизменичне електромоторне 
силе; 

• објасни, примени и израчуна 
параметре наизменичних 
величина; 

• представи наизменичне 
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учестаност, кружна учестаност, 
средња вредност, ефективна 
вредност); 

• Представљање наизменичних 
величина помоћу фазора; 

• Представљање наизменичних 
величина помоћу комплексних 
бројева: 

Сабирањс и одузимање наизменичних 

величина; 

Вежбе 
Мерење наизменичног напона 
аналогним и дигиталним 
инструментима; 
Упознавањс са начином 
коришћења осцилоскола; 
Мерењс параметара наизменичног 
напона осцилоскопом; 
Мерење фазне разлике два нанона 
и учестаности осцилоскопом 

величине помоћу фазора и 
комплексних бројсва; 

сабира и одузима наизменичне 

величине 
• Измери наизменични напон 
осцилоскопом; 
• Измери фазну разлику два 
напона 
осцилоскопом; 
•Измери учестаност 

осцилоскопом. 

Елементи у колу 

наизменичне струје 
22(14+8) 

• Елементи у колу наизменичне 
струје. Отнорник у колу 
наизменичне струје; 

• Калем у колу наизменичне струје; 
• Кондензатор у колу једносмерне 

струје (пуњење и пражњење 
кондензатора); 

• Кондензагор у колу наизменичне 
струје; 

• Снаге у колу наизменичне струје 
(појам тренутне. активне, 
реактивне и привидне снаге); 

• Снага у колу са отпорником; 

Снага у колу са калемом. Снага у колу 

са кондензатором; 
ВЕЖБЕ 
• Мерење струје и напона у колима 
наизменичне струје аналогним и 
дигиталним мерним 
инструментима 
• Мерење напона на огпорнику. 
калему и кондензатору 

• нацрта временске и фазорске 
дијаграме за напон и струју у 
колу наизменичне струје у 
коме се налази један од 
елемената: отпорник, калем 
или кондензатор; 

• израчуна комплексне 
импедансе елемената, 
реактивну отпорност калема 
и кондензагора; 

• објасни понашање калема у 
колу наизменичне струје; 

• објасни понашање 
кондензатора у колу 
једносмерне струје и у колу 
наизменичне струје; 

• одреди фазни померај између 
напона и струје за елементе у 
колу наизменичне струје; 

• дефинише и израчунава снаге 
за елементе у колу 
наизменичне струје; 

• напише и користи 
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осцилоскопом 
• Мерење снаге 
• Провера Омовог закона за 
ефективне вредности струје и 
напона. 

приликом решавања задатака 

Омов закон за ефсктивнс 

вредности струје и напона; 
• измери наизменични напон и 
струју 
• аналогним и дигиталним 
• инструментима; 
• •измери наизменични напон 

на 
• отпорнику, калему и 

кондензатору 
• осцилоскопом; 
•  измери снагу; 
• провери Омов закон . 

Везе елемената у колу 

наизменичне струје 
40(28+12) 

• Редна веза отпорника, калема и 
кондензатора. Појам импедансе. 
Редна резонанса; 

• Редна веза отпорника и калема; 
• Редна веза отпорника и 

кондензатора. 
Нискофреквенцијски и 
високофреквенцијски филтар: 

• Снагс код редне везе елемсната, 
фактор снаге; 

• Паралелна веза пријемника. Појам 
адмигансе; 

• Паралелна веза отпорника, калема и 
кондензатора; 

• Комбинованс везе елемената; 
Појам сложеног кола и решавање 

сложсних кола (примсном Првог и 

Другог Кирхофовог закона); 
ВЕЖБЕ 
• Мерење наизменичнх напона и 
струјс у рсдном КЕ колу 
(троуглови отпора. напона и снага); 
• Мсрењс наизменичних напона и 
струје у редном КС колу 
(троуглови отпора, напона и 
снага); 
• Мерење наизменичних напона и 
струје у редном К1Х колу; 

• нацрта временске и фазорске 
дијаграме напона и струја код 
редних веза; 

• дефинише и израчунава 
импедансу редних веза, њен 
модуо и фазни угао; 

• напише Омов закон за 
ефектвне вредности напона и 
струја; 

• објашњава улогу НФ и ВФ 
филтара у електротехници; 

• дефинише редну резонансу и 
резонантну фреквенцију, 
израчунава резонантну 
фреквенцију; 

• дефинише снаге код редних 
веза; 

• дефинише адмитансу и објасни 
како се она израчунава из 
импедансе; 

• решава комбиновану везу 
елемената; 

• решава сложено коло са двс 
контуре применом Првог и 
Другог 
Кирхофовог закона 
• Измери наизменични напон 
на 
елементима редног 1<1Х\ К1. и 
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• Одређивање пропусног опсега 11Ф 
и ВФ филтара; 
• Мерење наизменичног напона и 
струја у паралелном К1Х колу и 
комбинованој вези елемената: 
• Мерење фактора снаге 
(нпр. метода 3 У-метра); 
• Провера 11рвог и Другог 
Кирхофовог закона. 

КС 
кола осцилоскопом и 
мултиметром; 
• Одреди граничну учестаност 
НФ и 
ВФ филтра; 
• Провери Први и Други 
Кирхофовов закон. 

Спрегнута и 

осцилаторна кола 
14(10+4) 

Индуктивно спрегнути калемови; 

Трансформатор и аутотрансформатор; 

Слободне осцилације и Томсонов 

образац; 

Редно и паралелно осцилатотно коло. 

Фактор добротс и пропусни опсег; 

Спрегнута осцилаторна кола - врсте 

спрега; 

ВЕЖБЕ 

Одређивање резонантне фреквенције 

рсдног и паралелног осцилаторног 

кола; 

Одређивање преносног односа 

трансформатора и 

аутотрасформатора 

Објасни индуктивну спрегу 

калема и њену примену, 

израчуна коефицијент 

индуктивне спреге; 

Објасни принцип рада 

трансформатора и 

аутотрансформатора и њихову 

примену; 

Објасни слободне осцилације и 

изведе Томсонов образац; 

Објасни принцин рада редног 

осцилаторног кола; 

Објасни принцин рада 

паралелног осцилаторног кола; 

Одреди резонантну учестност 

редног 

осцилаторног кола; 

• Одрсди резонантну учестност 

паралелног осцилаторног кола; 

• Израчуна преносни однос 

трансформатора и 

аутотрасформатора. 

Трофазни системи 8(6+2) 
Основни појмови о трофазним 

системима. Симетрични и 

По завршетку модула ученик ће 

бити у стању да: 
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Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира како 

да ученици остваре исходе и да изабере одговарајуће методе,  активности и технике за рад са ученицима. Дефинисани 

исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине које су ученику потребне за даље учење и 

свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на основу њих 

планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи разликују, да се неки могу лакше и брже 

остварити, док је за одређене потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима.  Исходе треба 

несиметричан трофазни систем; Веза 

намотаја генератора у звезду и 

троугао; 

Веза пријемника у звезду и троугао; 

Снага трофазног система; 

Обртно магнетно пољс; 

Примена обртног магнетног поља 

(синхрони и асинхрони мотори); 

• Мсрењс активнс снаге у трофазном 

равномерно опгерећеном систему 

методом једног ватмстра; 

Мерење снаге у грофазном 

неравномерно оптерећеном систему са 

и без нултог проводника методом три 

ватметра 

• Наведе основне карактеристике 

трофазног система и објасни 

начин добијања трофазне 

електромоторне силе: 

• Објасни везивање намотаја 

генератора у звезду и троугао: 

• Објасни везивањс пријсмника у 

звезду у троугао 

• упорсди симетричан и 

несиметричан трофазни систем 

објасни примену обртног 

магнетног поља 

• Измсри активну снагу у 

трофазном равномерно 

оптерећеном систему; 

• Измери активну снагу у 

трофазном неравномерно 

оптерећеном систему. 
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посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. На ставу у том смислу треба усмерити на развијање 

компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

 

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз теорију и вежбе, при чему се ученици на вежбама деле у групе до 15 ученика. Програм за други 

разред организован је кроз пет модула. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад 

у паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, практичан рад, визуелне методе, вербалне методе, 

демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, 

панои..) 

На часовима вежби потребно је урадити следеће: 

 

У оквиру модула Увод  у наизменичне струје 

- На почетку обраде наизменичних струја обрадити основне појмове из тригонометрије уколико нису обрађени у 

математиии.: дефинисаги тригонометријскс функцијс, ток тригонометријских функција, појам радијана; 

- Детаљно обрадити параметре наизменичних величина; 

- Током трајања модула реализовати најмање један тест знања. 

- Упознати ученике са начином коришћења осцилоскопа. 
- По могућности. уједном термину радити једну вежбу, а највише пет вежби у једном циклусу; 
- Једна вежба се ради два спојена школска часа и за то врсме трсба да сс ураде сва мсрења и обраде резултати; 
- Где год је могуће, лабораторијска мерења потврдити и рачунским путем, или урадити одговарајућу симулацију 

на рачунару; 
- У лабораторији треба да буде довољно радних места да за једним радним столом буду два до три 
- ученика; 
- Почетак вежби усагласити са теоријском наставом тако да одговарајуће вежбе следе одмах након обраде 

теоријског градива; 
-  

У оквиру модула Елементи у колу наизменичне струје 

- Детаљно обрадити све елементе у колу наизменичне струјс цртајући временске и фазорске дијаграме; 
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- Објаснити шта се дешава са електричном енергијом у њима; 

- Дефинисаги тренутну, активну, реактивну и привидну снагу; 

- Током грајања модула реализовати један тест знања, а пред крај полугодишта урадити и писмени задагак. 

 

      У оквиру  модула Везе елемената у колу наизменичне струје 

- Код редних веза елемената нацртати прво временске, а затим фазорскс дијаграме. Фазорске дијаграме цртати тако да 

је фазор сгрује на фазној оси. Импсдансс дати у апсолутном и комплексном облику. Решавати већи број задатака 

- Комбиновану везу елемената обрадити на примерима редних веза елемената нацртати прво временске, а затим 

фазорскс дијаграме. Фазорске дијаграме цртати тако да је фазор сгрује на фазној оси. Импсдансс дати у апсолутном и 

комплексном облику. Решавати већи број задатака: 

- Омов закон дати за сфективнс и комплексне вредности сгрује и наиона; 

- Код паралелних веза елемената дефинисати снаге и ноправак фактора снаге; 

- Дефинисати сложсно коло и навести начине за решавање сложених кола 

- Током трајања модула реализовати најмање један тест знања. 

У оквиру  модула Спрегнута и осцилаторна кола 

- Током трајања модула реапизовати најмање један тест знања. 

- Објаснити детаљно индуктивну спрегу калемова и њену примену, кроз примере објаснити израчунавање коефицијента 

индуктивне спреге. 

- Обралити трансформатор и аутотрансформатор са становишта примене и одређивања односа трансформације 

- Обрадити идеално и реално осцилаторно коло. 

- За редно и паралелно осцилаторно коло вежбати израчунавање резонантне учестаности, одређивање пропусног опсега 

и фактора доброте. 

- Спрегнута осцилаторна кола обрадити само информативно 

- Након реализацијс модула урадити тест знања, а пред крај школске године урадити други писмени задатак. 

У оквиру  модула Трофазни системи 

- Трофазни генератор обрадити помоћу непомичног магнета, али нагласиги да се у пракси магнет окреће, а навоји стоје. 

Везивање навоја генератора у звезду и троугао и везивање навоја пријемника у звезду у троугао урадити информативно; 

- Нагласити зашто је погодније везивање навоја у звезду за нисконапонску мрежу; 
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- Показаги како се везују пријемници код симетричног и несиметричног система; 

- Обртно магнетно поље приказати помоћу фазорских дијаграма; 

- Решавати једноставне задатке; 

- Током трајања модула рсализовати најмање један тест знања. 

 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, учесталост 

јављања, квалитет одговора, уважавање гледишта других ученика, однос према раду, способност примене теоријских 

знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- тестове знања; 

- тестове практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

IV Међупредметне компетенције 

- Компетенција за целоживотно учење; 

- Комуникације; 

- Рад с подацима и информацијама; 

- Дигитална компетенција; 

- Решавање проблема; 

- Сарадња; 

- Одговоран однос према здрављу; 

- Одговоран однос према околини; 

- Естетичка компетенција; 

- Предузимљивост; 
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- Оријентација ка предузентиштву.  

 

 

Кроз наставни садржај  Оперативних система реализују се и општи принципи образовања и васпитања. 

 

Наставни предмет Основе електротехнике   омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање 

шанси свим ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење 

разноврсних облика учења (учење путем покушаја и погрешака, инструментално учење, учење по моделу, учење 

увиђањем...). Кроз облике рада, наставне методе, коришћење разновсних наставних средстава, различиих софтвера, 

похваљивањем ученика, давањем препорука за даље напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције 

подиже се квалитет образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код ученика. Кроз редовно праћење 

реформисаних наставних планова и програма, иновација у електротехници ученицима ће бити омогућено континуирано 

напредовање у области електротехнике. Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну наставу, практичну 

наставу, допунску или додатну наставу, секције, ванаставне активности  као и учешће у различитим активностиваа током 

жиовота са циљем сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар 

и ван установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским 

старешином, стручним већем омогућава хоризонталну и вертикалну проходност, којом се осигурава могућност да 

ученици током образовања промене врсту образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и 

стицања вишег нивоа образовања (вертикална проходност);  

 

 

 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и 

даровити) уз обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима 

образовања и васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене 

материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим 

проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и 

индивидуализацију и наставом на даљину;  
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-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања 

одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се 

кроз континуирано међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и 

вредновање напредовање ученика.  

 

Кроз наставу Основа електротехнике   реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на практичној настави као и вежбама води се рачуна о ергонометрији, развијању и практиковању 

здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне 

компетенције за целоживотно учење (комуникација на матерњем језику, учење учења, дигиталне компетенције,..) 

међупредметне компетенције и стручне компетенције у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик 

ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, да прати и 

контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће умети да 

пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, 

стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности 

самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу 

инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

 

Кроз наставу Основа електротехнике   оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања 

и васпитања оствариће се кроз усмено изаражавање, писмене задатке, домаће задатке, пројектну наставу, практичну 

наставу, вежбе где ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз 

дијалог са наставником или другим ученицима, или кроз писану форму, изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице 

и ставове. Зависно од наставне јединице или типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да прикупља, анализира, 

организује и критички процењује информације; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим уленицима 

буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других;Ученику 

помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и другу, доступну литературу, како да разликује и повезује целине.  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан 

начин дошао до решења проблема који ми се свакодневно јављају.  
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Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта 

не. Да зна како да се понаша у дигиталној комуникацији са другима.  

 

 

 

Кроз наставу Основа електротехнике   реализоваће се и стандарди образовања и васпитања. 

Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно 

самовредновање и вредновање рада наставника. 

Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору 

уџбеника;  

 

Стандард 1. Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења 

Показатељи 

1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и 

доприноси остваривању дефинисаних исхода образовања и васпитања. 

2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и развијању 

компетенција ученика. 

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, 

закључцима, тумачењима, актуелним подацима и савременим достигнућима. 

4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака. 

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан циљевима 

образовања и васпитања. 

7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета. 

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, функционално 

прате ток излагања у уџбенику и имају за циљ да допуне или појасне садржаје који 

одговарају програму предмета. 

Стандард 2. Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење 

Показатељи 

1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом предзнању. 

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и стицању 

функционалних знања. 

3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите облике рада. 



Школски програм 2022-2026. 
 

 

 

445 

 

 

4. Уџбеник подржава различите стилове учења. 

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог 

напретка у учењу. 

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација. 

7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 

8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, његовом 

применом и даљим учењем. 

9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и 

мотивише за самостално учење. 

Стандард 3. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима 

Показатељи 

1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру. 

2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе предмета. 

3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и релевантни. 

4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно формулисани, 

различити по сложености и функцији и подстичу примену наученог. 

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у коме 

ученици живе и не доводе у опасност ученика, нити угрожавају животну средину. 

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени. 

Стандард 4. Језик уџбеника је одговарајући и функционалан 

Показатељи 

1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан. 

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика. 

3. Текст је језички и стилски уједначен. 

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту где се 

користе. 

5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 

Стандард 5. Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен 

Показатељи 

1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, врсту 

школе или образовни профил је уџбеник намењен. 

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и доследно. 

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и омогућава 

прегледност на свим уређајима на којима је предвиђено коришћење уџбеника. 
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4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално учење у 

складу са узрастом и предзнањем ученика. 

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран приступ 

садржајима. 

6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика. 

 

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

 

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље 

учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са 

тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео 

ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се 

односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање 

дискриминациjе и друго. 

 

Стандарди квалификација ће се реализовати кроз успешно завршен процес средњег стручног образовања. Програм 

средњег стручног образовања за стицање квалификација траје четири године. Квалификација се заснива на опису рада, 

циљевима и исходима средњег стручног образовања.  

  
 

Рачунарски хардвер 
Наставни предмет: Рачунарски хардвер 

Разред: други 

Циљ учења наставног предмета:  



Школски програм 2022-2026. 
 

 

 

447 

 

 

 Оспособљавање ученика да самостално склопи рачунар; 
 Оспособљавање ученика да самостално испланира надоградњу постојеће рачунарске конфигурације у складу са 
захтевима корисника; 
 Оспособљавање ученика за тестирање хардвера и отклањање кварова; 

Модул 
Број 

часова 
Садржај Исходи 

Склапање 

рачунара 
40 

Блок шема савременог рачунара. 

Улога и начин рада напајања. 

Облици и величине напајања. 

Карактеристике напајања. 

Уградња и замена напајања. 

Улога и значај кућишта. 

Подела кућишта. 

Улога и функције матичне плоче. 

Формати матичних плоча. 

Делови матичне плоче (магистрале, 

портови, слотови, ВI0S(Ваsic Input- 

Оиtриt Sуstem) матичне плоче, остали 

чипови). 

Уградња (инсталација) и замена 

матичне плоче. 

Централно процесорска јединица. 

Главни делови СРU -а и њихова улога. 

Спецификације процесора. 

Карактеристике и врсте процесора. 

Систем за хлађење процесора. 

Уградња и замена процесора. 

Меморијски систем персоналног 

рачунара. Унутрашња меморија 

рачунара. 

Уградња и замена унутрашње 

нацрта шему и блок дијаграм 

рачунарског система; 

објасни улогу и начин рада 

напајања: 

објасни улогу кућишта; 

разликује облике и врсте 

кућишта и извора напајања и 

објасни њихове предности и 

недостатке; 

очита техничке карактеристике 

напајања; 

објасни улогу Power Good и 

PS_ON сигнала; 

угради/замени јединицу за 

напајање; 

замени кућиштe рачунара; 

објасни улогу и значај матичне 

плоче; 

разликује облик и величину 

матичних плоча; 

одаберe одговарајуће кућиште за 

изабрану матичну плочу; 

анализира делове матичне плоче; 

угради/замени матичну плочу у 

кућиште; 
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меморије. 

Спољашна меморија рачунарског 

система. 

Уградња и замена спољашне 

меморије. 

Мрежниадаптер-улога, карактеристике 

и начин функционисања. 

Уградња и замена мрежног адаптера. 

Видео систем рачунарског система. 

Уградња и повезивање компоненти 

видео система. 

Звучна картица - улога, 

карактеристике и начин 

функционисања. 

Уградња и замена звучне каргице. 

Серијски и паралелни прикључци. 

Улазне јединице - функција, 

карактеристике и начин 

функционисања. 

Повезивање улазних јединица са 

централном јединицом. 

Излазне јединице - начин приказивања 

и обраде података излазних јединица. 

Повезивање излазних јединица на 

централну јединицу. 

разликује врсте слотова и 

објасни њихове карактеристике; 

одабере модуле за постојеће 

слотове; 

разликује врсте портова и уређаје 

који се на њих прикључују; 

објасни улогу централно 

процесорске јединице - 

процесор; 

наведе главне делове процесора 

и објасни њихову улогу; 

угради СРU на магичну плочу; 

објасни улогу меморијског 

система; 

препознаје и разликује меморије 

рачунарског система; 

угради меморијске модуле 

оперативне меморије на матичној 

плочи; 

припреми тврди диск за примену 

и врши његову уградњу; 

припреми и угради оптички 

уређај; 

објасни улогу мрежног адаптера; 

угради мрежни адаптср у 

централну јединицу; 

наведе делове видео система и 

објасни њихову улогу; 

угради графички адаптер у 

централну јединицу; 

повеже монитор са централном 
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јединицом; 

објасни улогу звучне картице; 

угради звучну картицу у 

централну јединицу; 

дефинише појам периферних 

уређаја; 

разликује врсте улазних уређаја 

за унос података; 

дефинише функцију и принцип 

рада тастатуре; 

повеже различите врсте 

тастатура на  централну 

јединицу; 

објасни функцију и принции рада 

миша; 

повеже различите врсте мишева 

на рачунар; 

разликује врсте излазних уређаја; 

повеже различите излазне 

уређаје са централном 

јединицом; 

анализира функционапне захтеве 

рачунара; 

предлаже конфигурацију 

рачунара и периферијских 

уређаја 

 у складу са спецификацијом 

функционалних захтева; 

саставља рачунар у складу са 

спецификацијом функционалних 

захтева; 
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Надоградња 

рачунара 
10 

Појам надоградње рачунарског 

система; 

Сврха и циљ надоградње рачунарског 

система; 

Провера хардвера рачунарске 

конфигурације предвиђене за 

надоградњу; 

Коришћење упутстава о 

карактеристикама хардвера 

рачунарског система; 

Коришћење Интернета за проверу 

карактеристика хардвера рачунарског 

система; 

Коришћење софтверског алата за 

проверу карактеристика рачунарског 

система; 

Процена рачунарске 

дефинише појам надоградње 

рачунарског система; 

дефинише сврху и циљ 

надоградње рачунарског 

система: 

провери хардверску 

конфигурацију рачунарског 

система предвиђеног за 

надоградњу; 

провери карактеристике 

хардверских компоненти 

(модула) рачунарског система; 

процени да ли одређена 

рачунарска конфигурација може 

да се надогради; 

врши поступак надоградње 

рачунарске конфигурације; 

Тестирање 

хардвера 
18 

Методе одржавања рачунара. 

Алати и инструменти за олржавање 

рачунара. 

Мере заштите на раду; 

Кварови код рачунара. 

Дијагностички софтвер. 

Коришћење интернета у дијагностици 

хардвера. 

Тестирање рачунара. 

Дијагностика грешке. 

Замена неисправних комионенти. 

дефинише методе одржавања 

рачунара; 

користи алат и инструменте за 

одржавање рачунара; 

предузима мере заштите на раду: 

саставља план мерења и 

тестирања која треба обавити на 

рачунару у циљу верификације 

задовољености функционалних 

захтева; 

наведе најчешће кварове 

рачунара и објасни узроке 

њиховог настајања; 
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користи различите дијагностичке 

софтвере за тестирање рачунара; 

користи различите дијагностичке 

хардверске картице; 

прати развој нових 

дијагностичких софтвера; 

тестира исправност рачунара 

Блок настава 12 

Уградња/замена хардверских 

компоненти стандарне рачунарске 

конфигурације. 

Дијагностика и тестирање хардвера 

рачунара употребом дијагностичког 

софтвера. 

Дијагностика и тестирање хардвера 

рачунара употребом дијагностичких 

хардверских картица - тестера. 

Повезивање периферијских јединица 

на рачунар. 

дефинише методе одржавања 

рачунара; 

користи алат и инструменте за 

одржавање рачунара; 

састави план мерења и тестирања 

која треба обавити на рачунару у 

циљу верификације 

задовољености функционалних 

захтева; 

наведе најчешће кварове 

рачунара и објасни узроке 

њиховог настајања; 

користи различите дијагностичке 

софтвере за тестирање рачунара; 

користи различите дијагностичке 

хардверске картице; 

прати развој нових 

дијагностичких софтвера; 

тестира исправност рачунара; 

идентификује и отклања 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 
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I Планирање наставе 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира 

како да ученици остваре исходе и да изабере одговарајуће методе,  активности и технике за рад са ученицима. 

Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине које су ученику потребне за даље 

учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на 

основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи разликују, да се неки могу лакше и 

брже остварити, док је за одређене потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима.  Исходе треба 

посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. На ставу у том смислу треба усмерити на развијање 

компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

 

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз вежбе, при чему се ученици деле у групе до 15 ученика. Програм за други разред организован је 

кроз четири модула. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у паровима, 

групни рад, тимски рад-кооперативно учење, практичан рад, визуелне методе, вербалне методе, демонстративне методе). 

У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, панои..) 

На часовима вежби потребно је урадити следеће: 

 

- У оквиру модула Склапање рачунара 

У овом модулу неопходно је објаснити улогу и начин функционисања сваке компоненте (модула) стандардне рачунарске 

конфигурације (кућиште, напајање, матична плоча, процесор, оперативна  меморија, диск јединице  графички адаптер, 

мрежни адаптер, звучни адаптер, монитор, тастатура и миш). 

Ученицима показати слотове и портове на матичној плочи и објаснити њихову улогу. Користити више различитих 

матичних плоча; 

Ученицима објаснити магистрални приннип повезивања рачунарских модула. Указати на магистрале савремене 

рачунарске конфигурације. Указати на карактеристике тих магистрала. Практично показати слотове, конекторе и портове. 

и повезати их са магистралом коју користе. 
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Ученик мора да провежба уградњу и замену сваког модула рачунарског система. Користити више раличитих рачунарских 

конфигурација. 

- У оквиру модула Надоградња рачунара 

Ученицима објаснити појам надоградњс рачунарског система. Такође, указати на циљ надоградње рачунарског система. 

Ученицима детаљно објаснити које карактеристике постојеће конфигурације морају узети у обзир пре надоградње (које 

процесоре подржава матична плоча, број слотова за RАМ меморију, колико RАМ меморије максимално подржава 

матична плоча, колико RАМ-а има и колико слотова за RАМ меморију је заузето, колико SАТА конектора  

Ученицима указати на изворе (техничка упутства. Интернст, програми) које могу да користе да би дошли до 

карактеристичних вредности постојеће конфигурацијс; 

Нанравити неколико сценарија са захтевима корисника (искористити горе побројане опције); 

Ученици самостално рсшавају проблем могуће надоградње одређене рачунарске конфигурације; 

Ученици самостално изводе поступак надоградње рачунарског система; 

- У оквиру  модула Тестирање хардвера 

Ученике упознати са методама одржавања (интервентно, превентивно и комбиновано одржавање) и неопходним алагом и 

инструментима за одржавање (електрична шрафилица-одвртач, пинцета, вакуумска пумиица, клешга, нисконапонска 

лемилица, сечице, хватаљка за вађење чипова, антистатичка наруквица, мултиматар, логичка сонда за испитивање 

напонских нивоа и осцилоскоп). 

Ученике упознати са мерама заштите на раду; 

Ученике упознати са софтверским алатима за дијагностику и тестирање хардверских компоненти рачунарског система 

(тестирање процесора. матичне плоче, сега чипова, напајања, RАМ меморије. хард диска, графичке картице, мрежне 

картице, звучне картице, оптичке јединице,. Практично показати начин дијагностике и тестирања хардвера одређеним 

софтверским алатом. 

Ученици треба самостапно да користе различите софтверске накете за дијагностику и тестирање хардвера рачунара и 

анализира резултате тестирања. 

Упознати ученике са хардверским дијагностичким картицама - тестерима. 

Ученици греба самостално да користе тестер за дијагностику хардверских компоненти и анализира резултате тестирања 

- У оквиру  модула Блок настава 

Ученике упознаги са методама одржавања (интервентно, превентивно и комбиновано одржавање) и неопходним алатом и 

инсгрументима за одржавање 
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(електрична шрафилица-одвртач, пинцета, вакуумска пумпица, клешта. нисконапонска лемилица. сечице, хватаљка за 

вађење чипова, антистатичка наруквица, мултиматар. логичка сонда за испитивање напонских нивоа и осцилоскоп). 

Ученике упознати са софтверским алатима за дијагностику и тестирање хардверских компоненти рачунарског система 

(тестирање процесора, матичне плоче. сета чипова. напајања. КАМ меморије. хард диска, графичке картице, мрежне 

картице, звучне картице. оптичке јединице. (ЈбВ портова....). 

Учсници трсба самостално да користе различитс софтверске пакете за дијагностику и тестирање хардвера рачунара. 

Упознати ученике са хардверским дијагностичким картицама - тестерима. 

Ученици треба самостално да користе тестер за дијагностику хардверских компоненти. 

Ученик самостално врши замену неисправне компоненте. 

Ученици самостално повезују различите периферијске уређаје на централно процесорску јединицу (штампач. скенер, 

камера, видео пројектор,...) 

 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, учесталост 

јављања, квалитет одговора, уважавање гледишта других ученика, однос према раду, способност примене теоријских 

знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- тестове знања; 

- тестове практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

IV Међупредметне компетенције 

- Компетенција за целоживотно учење; 

- Комуникације; 

- Рад с подацима и информацијама; 

- Дигитална компетенција; 

- Решавање проблема; 
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- Сарадња; 

- Одговоран однос према здрављу; 

- Одговоран однос према околини; 

- Естетичка компетенција; 

- Предузимљивост; 

- Оријентација ка предузентиштву.  

 

 

Кроз наставни садржај  Оперативних система реализују се и општи принципи образовања и васпитања. 

 

Наставни предмет Рачунарски хардвер   омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање 

шанси свим ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење 

разноврсних облика учења (учење путем покушаја и погрешака, инструментално учење, учење по моделу, учење 

увиђањем...). Кроз облике рада, наставне методе, коришћење разновсних наставних средстава, различиих софтвера, 

похваљивањем ученика, давањем препорука за даље напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције 

подиже се квалитет образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код ученика. Кроз редовно праћење 

реформисаних наставних планова и програма, иновација у електротехници ученицима ће бити омогућено континуирано 

напредовање у области електротехнике. Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну наставу, практичну 

наставу, допунску или додатну наставу, секције, ванаставне активности  као и учешће у различитим активностиваа током 

жиовота са циљем сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар 

и ван установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским 

старешином, стручним већем омогућава хоризонталну и вертикалну проходност, којом се осигурава могућност да 

ученици током образовања промене врсту образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и 

стицања вишег нивоа образовања (вертикална проходност);  

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и 

даровити) уз обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима 

образовања и васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене 

материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим 
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проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и 

индивидуализацију и наставом на даљину;  

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања 

одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се 

кроз континуирано међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и 

вредновање напредовање ученика.  

 

Кроз наставу Основа електротехнике   реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на практичној настави као и вежбама води се рачуна о ергонометрији, развијању и практиковању 

здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне 

компетенције за целоживотно учење (комуникација на матерњем језику, учење учења, дигиталне компетенције,..) 

међупредметне компетенције и стручне компетенције у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик 

ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, да прати и 

контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће умети да 

пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, 

стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности 

самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу 

инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

 

Кроз наставу Основа електротехнике   оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања 

и васпитања оствариће се кроз усмено изаражавање, писмене задатке, домаће задатке, пројектну наставу, практичну 

наставу, вежбе где ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз 

дијалог са наставником или другим ученицима, или кроз писану форму, изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице 

и ставове. Зависно од наставне јединице или типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да прикупља, анализира, 

организује и критички процењује информације; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим уленицима 

буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других;Ученику 

помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и другу, доступну литературу, како да разликује и повезује целине.  
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У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан 

начин дошао до решења проблема који ми се свакодневно јављају.  

Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта 

не. Да зна како да се понаша у дигиталној комуникацији са другима.  

 

Кроз наставу Основа електротехнике   реализоваће се и стандарди образовања и васпитања. 

Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно 

самовредновање и вредновање рада наставника. 

Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору 

уџбеника;  

 

 

Стандард 1. Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења 

Показатељи 

1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и 

доприноси остваривању дефинисаних исхода образовања и васпитања. 

2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и 

развијању компетенција ученика. 

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, 

закључцима, тумачењима, актуелним подацима и савременим достигнућима. 

4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака. 

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан 

циљевима образовања и васпитања. 

7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета. 

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, 

функционално прате ток излагања у уџбенику и имају за циљ да допуне или 

појасне садржаје који одговарају програму предмета. 

Стандард 2. Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење 

Показатељи 

1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом 

предзнању. 

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и 
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стицању функционалних знања. 

3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите 

облике рада. 

4. Уџбеник подржава различите стилове учења. 

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог 

напретка у учењу. 

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација. 

7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 

8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, 

његовом применом и даљим учењем. 

9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и 

мотивише за самостално учење. 

Стандард 3. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима 

Показатељи 

1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру. 

2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе 

предмета. 

3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и 

релевантни. 

4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно 

формулисани, различити по сложености и функцији и подстичу примену 

наученог. 

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у 

коме ученици живе и не доводе у опасност ученика, нити угрожавају 

животну средину. 

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени. 

Стандард 4. Језик уџбеника је одговарајући и функционалан 

Показатељи 

1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан. 

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика. 

3. Текст је језички и стилски уједначен. 

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту 

где се користе. 
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5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 

Стандард 5. Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен 

Показатељи 

1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, 

врсту школе или образовни профил је уџбеник намењен. 

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и 

доследно. 

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и 

омогућава прегледност на свим уређајима на којима је предвиђено 

коришћење уџбеника. 

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално 

учење у складу са узрастом и предзнањем ученика. 

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран 

приступ садржајима. 

6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика. 

 

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

 

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље 

учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са 

тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео 

ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се 

односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање 

дискриминациjе и друго. 
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Стандарди квалификација ће се реализовати кроз успешно завршен процес средњег стручног образовања. Програм 

средњег стручног образовања за стицање квалификација траје четири године. Квалификација се заснива на опису рада, 

циљевима и исходима средњег стручног образовања.  

Електроника 
Наставни предмет: Електроника 

Разред: други 

 

Циљ учења наставног предмета:  

 

-Стицање знања о физичким појавама и процесима у електроници и њихово разумевање на основу модела и теорија; 

-Стицање знања о основним електронским компонентама, њиховим карактеристикама и примени у електронским колима; 

-Стицање основних знања о појачавачким колима и изворима за напајање; 

-Стицање основних знања о импулсним колима; 

-Оспособљавање ученика за мерења из области електронике; 

-Стицање основних знања о анализи, обради и представљању резултата мерења. 

 
Модул 

Број 

часова 
Садржај Исходи 
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Полупроводничке 

компоненте 
32+16 

Диоде: 

-Кристална структура полупроводника 

и образовање РN споја; 

-Директно и инверзно поларисани РN 

спој. Каракгеристике РN сиоја. Пробој 

РN споја; 

-Капацигивност РN споја. Диоде. 

Врсте диода (усмерачке, Зенер, 

варикап, Шотки, PIN диода); 

-Ознаке диода. 

 

Транзистори: 

-Принцип рада биполариог 

транзистора на моделу са заједничким 

емитором. Основне компоненте струја 

у транзистору. Везивање транзисгора; 

-Коефицијент струјног појачања: 

-Карактеристике транзистора; 

-Параметри (π параметри) биполарног 

транзистора и еквивалентна шема 

транзистора за наизменичии сигнал; 

-Ограничење у раду транзистора;. 

-Принцип рада транзистора са ефектом 

поља (FЕТ-а) на моделу са 

заједничким сорсом. Статичке 

карактеристике FЕТ-а. Параметри 

FЕТ-а и еквивалентна шема 

транзистора за наизменични сигнал; 

-МOSFЕТ-ови. МOSFЕТ-ови; 

-Ознаке транзистора. 

 

-опише образовање РN споја: 

-објасни инверзну и директну 

поларизацију РN споја и нацрта и 

објасни струјно - напонску 

карактеристику споја; 

-наброји иробоје РN споја; 

-наброји врсте диода и њихове 

најважније карактеристике и 

нримену. 

 

 

 

-опише принцип рада 

биполарног транзистора на 

моделу са заједничким 

емитором; 

-наброји основне компоненте 

струја у транзистору; 

-дефинише коефицијент струјног 

појачања; 

-наброји карактсристике 

транзистора; 

-нацрта транзистор у споју са 

заједничким емитером, базом и 

колектором; 

-нацрта еквивалентну шему 

биполарног транзистора; 

-наброји ограничења у раду 

транзистора; 

-опише принцип рада 

транзистора са ефектом поља на 
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Вишеслојне силицијумске 

компоненте: 

-Тиристор; 

-Триак и диак. 

 

 

Оптоелектронске  полупроводничке 

компоненте: 

 

-Врсте оптоелектронских елемената: 

-Фотодиоде, фототранзистори и 

фотоотпорници; 

-Светлеће полупроводничке диоде. 

Фотоспојнице; 

-Течни кристали. 

 

 

Вежбе: 

1. Снимање карактеристика 

усмерачких диода; 

2. Снимање карактеристика зенер 

моделу са заједничким сорсом и 

нацрта еквивалентну шему 

транзистора; 

-наброји услове за рад појединих 

типова транзистора; 

-користи кагалошке податке за 

различите типове 

полупроводничких компоненти; 

 

 
-Наброји врсте тиристора и 
њихову примсну; 
-Наведе основне карактеристике 

триака и диака. 

 

 

 

 

-Наброји врсте оптоелектронских 

елемената и њихове основне 

каракгеристике; 

-Познаје примену 

оптоелектронских елемената 

 

 

 

 

 

 

-измери струју кроз диоду и 

напон на диоди, нацрта струјно-
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диода; 

3. Снимање улазних и излазних 

карактеристика биполарних 

транзистора; 

4. Снимање преносних 

карактеристика биполарних 

транзистора; 

5. Снимање улазних и излазних 

карактеристика FЕТ -а; 

6. Снимање преносних 

каракгеристика FЕТ-а; 

7. Електронска кола са светлећим 

полупроводничким диодама; 

8. Електронска кола са вишеслојним 

силицијумским компонентама. 

 

напонску карактеристику диоде; 

-измери струје и напоне код 

транзистора (биполарног и FЕТ -

а) и нацрта карактеристике 

транзистора; 

-анализира рад кола са свстлећим 

полупроводничким диодама и 

кола са вишеслојним 

силицијумским компонентама; 

-примењује мере заштите на 

раду. 

 

Појачавачка кола и 

ивори за напајање 

 

36+18 

Једностепени појачавачи: 

 

-Појачавач са заједничким смитором 

Радна права и радна тачка. 

Стабилизација радне тачке; 

-Појачање напона, струје и снаге, 

улазна и излазна отпорност појачавача 

(општа дефиниција на примеру 

четворопола); 

-Појачавач са заједничким емитером-  

анализа рада и одређивање струјног и 

напонског појачања, улазне и излазне 

отпорности. Фреквенцијска 

карактеристика; 

-Појачавач са заједничким сорсом - 

-нацрта појачавач са заједничким 

емитером и опише улоге 

појединих компоненти 

појачавача; 

-дефинишс појачање струје. 

напона и снаге на моделу 

четворопола, као и улазну и 

излазну отпорност; 

-израчунава струјно и напонско 

појачање појачавача са 

заједничким емитером, као и 

улазну и излазну отпорност; 

-израчунава струјно и напонско 

појачање појачавача са 

заједничким сорсом, као и улазну 
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анализа рада и одређивање напонског 

појачања и излазне отпорности. 

 

 

 

 

Сложени иојачавачи: 

 

-Вишестепени појачавачи. Повратна 

спрега. Негативна повратна спрега; 

-Појачавачи са негативном повратном 

спрегом; 

-Дарлингтонов спој; 

-Класе рада појачавача са примерима. 

 

Извори напајања: 

 

-Усмерачи (једострани усмерач и 

Грецов усмерач); 

-Усмерачи са филтром; 

-Стабилизатор напона са Зенер 

диодом; 

-Интегрисани стабилизатор напона; 

-Инвертор. 

 

Вежбе: 

1. Једносмерни режим рада 

појачавача са заједничким 

емитером; 

2. Стабилизација радне тачке 

појачавача са заједничким 

и излазну отпорност; 

 

 

 

 

 

 

-објасни улогу негативне 

повратне спреге у појачавачима; 

-нацрта Дарлингтонов спој и 

изведе израз за струјно појачање; 

-наброји класе рада појачавача и 

њихове основне карактеристике. 

 

 

 

-објасни улогу усмерача са 

филтром и стабилизатора напона 

у процесу добијања једносмерног 

напона за напајање; 

-објасни улогу инвсртора у 

процесу добијања наизменичног 

напона. 

 

 

 

 

-измери струје и напоне код 

појачавача у једносмерном 

режиму рада; 

-анализира рад појачавача са 
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емитером; 

3. Појачавач са заједничким 

емитером као појачавач 

наизменичних сигнала-одређивање 

напонског појачања и граничних 

фреквенција; 

4. Појачавач са заједничким сорсом 

као појачавач наизменичних 

сигнала; 

5. Транзистор као прекидач 

6. Дарлингтонов спој 

7. Усмерачи 

8. Стабилизатор напона Зенер диодом 

9. Интегрисани стабилизатор напона 

заједничким емитером / сорсом 

мерењем напона осцилоскопом; 

-нацрта временске дијаграме на 

основу 

измерених вредности; 

-примењује мере заштите на раду 

и у 

лабораторији. 
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Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира 

како да ученици остваре исходе и да изабере одговарајуће методе,  активности и технике за рад са ученицима. 

Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине које су ученику потребне за даље 

учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на 

основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи разликују, да се неки могу лакше и 

брже остварити, док је за одређене потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима.  Исходе треба 

посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. На ставу у том смислу треба усмерити на развијање 

компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

 

 

 

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз теоријску наставу и лабораторијске вежбе. Програм за други  разред организован је кроз 2 

модула. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни рад, 

визуелне методе, вербалне методе, демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна средства 

(рачунар, пројектор..) 

 

Током реализације сваке теме увек се придржавати истог принципа: теоретски објаснити појаву или законитост, 

потврдити је рачунски (тамо где је то могуће) а онда извршити демонстрацију или мерења у лаборагорији у зависности од 

услова. 
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На часовима  је потребно  урадити следеће: 

 

- У оквиру модула Полупроводничке компоненте 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања. 

 

-На почетку поновити грађу атома. 

-Сва објашњења базирати на силицијуму као полупроводнику, а германијум само напоменути. -Принципе рада 

транзистора радити описно, без залажења у детаље али инсистирати на познавању услова за рад појединих врста 

транзистора. 

-Принцип рада биполарног транзистора обрадити на моделу са заједничким емитором; еквиваленту шему цртати 

користећи π параметре. Нагласити да се еквивапентне шеме транзистора разликују на високим учестаностима. 

-Једна вежба се ради два спојена школска часа и за то време треба да се ураде сва мерења и обраде резултаги. 

-Извођење вежби усагласити са теоријском наставом тако да одговарајуће вежбе следе одмах након обраде теоријског 

градива. 

-Уколико је могуће, лабораторијска мерења потврдити рачунским путем, или урадити одговарајућу симулацију на 

рачунару. 

-У случају недостатка потребне опреме  за вежбе, урадити одговарајућу симулацију. 

 

- У оквиру модула Појачавачка кола и извори напајања 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања. 

 

-Појам струјног, напонског појачања, улазне и излазне отпорности обрадити на блок-шеми четворопола. 

-Основни појачавач са биполарним транзисторима обрадити помоћу еквивапентне шеме, извести изразе за појачање 

напона и струје, улазну и излазну отпорност - ова наставна јединица има за циљ да покаже да се вредности појачања 

напона и струје, улазна и излазна отпорност могу прорачунати. 

-Поменути да постоје појачавачи са заједничким колектором и базом. 

-Објаснити значај познавања фреквенцијске карактеристике и граничних фреквенција, а затим на вежбама снимити 

фреквенцијску каракгерисгику и мерењем утвдити граничне фреквенције. 

-При обради повратне спреге, укратко објаснити улогу позитивне повратне спреге и њену функцију у осцилаторима,  без 

улажења у детаље.  

-Објаснити улогу негативне повратне спреге у појачавачима. 
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-Класе рада појачавача урадити информативно 

-Извођење вежби усагласити са теоријском наставом тако да одговарајуће вежбе следе одмах након обраде теоријског 

градива. 

-Уколико је могуће, лабораторијска мерења потврдити рачунским путем, или урадити одговарајућу симулацију на 

рачунару. 

-У случају недостатка потребне опреме  за вежбе, урадити одговарајућу симулацију. 

 

 III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, учесталост 

јављања, квалитет одговора, уважавање гледишта других ученика, однос према раду, способност примене теоријских 

знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- тестове знања; 

- усмено излагање; 

- активности ученика на часовима; 

- практичан рад током реализације лабораторијских вежби или симулацијом на рачунару. 

 

IV Међупредметне компетенције 

- Компетенција за целоживотно учење; 

- Комуникације; 

- Рад с подацима и информацијама; 

- Дигитална компетенција; 

- Решавање проблема; 

- Сарадња; 

- Одговоран однос према здрављу; 

- Одговоран однос према околини; 

- Естетичка компетенција; 

- Предузимљивост; 
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- Оријентација ка предузентиштву.  

 

 

Кроз наставни садржај  Електроника реализују се се и општи принципи образовања и васпитања. 

 

Наставни предмет Електроника омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси свим 

ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних облика 

учења (учење путем покушаја и погрешака, инструментално учење, учење по моделу, учење увиђањем...). Кроз облике 

рада, наставне методе, коришћење разновсних наставних средстава, различиих софтвера, похваљивањем ученика, 

давањем препорука за даље напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет 

образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних 

планова и програма, иновација у електротехници ученицима ће бити омогућено континуирано напредовање у области 

електротехнике. Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну наставу,  допунску или додатну наставу, 

секције, ванаставне активности  као и учешће у различитим активностиваа током жиовота са циљем сталног 

унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван установе, омогућиће 

високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским старешином, стручним већем 

омогућава хоризонталну и вертикалну проходност, којом се осигурава могућност да ученици током образовања промене 

врсту образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и стицања вишег нивоа образовања 

(вертикална проходност);  

 

 

 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и 

даровити) уз обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим 

нивоима образовања и васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене 

материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим 

проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и 

индивидуализацију и наставом на даљину;  
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-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања 

одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања 

реализоаваће се кроз континуирано међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног 

садржаја, праћење и вредновање напредовање ученика.  

 

Кроз наставу Електронике реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на часу води се рачуна о ергонометрији, развијању и практиковању здравих животних стилова, свести о 

важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне компетенције за целоживотно учење 

(комуникација на матерњем језику, учење учења, дигиталне компетенције,..) међупредметне компетенције и стручне 

компетенције у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, 

да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током учења, да управља 

учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће умети да пронађе и асимилује нова знања и вештине, 

користећи претходно учење и ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, 

стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности 

самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу 

инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

 

Кроз наставу Електронике оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања 

и васпитања оствариће се кроз усмено изаражавање, домаће задатке, ,  лабораторујске вежбе где ће ученици показати да 

ли примењују нова сазнања. Зависно од наставне јединице или типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да 

прикупља, анализира, организује и критички процењује информације; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради 

са другим уленицима буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење 

других;Ученику помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и другу, доступну литературу, како да разликује и 

повезује целине.  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан 

начин дошао до решења проблема који ми се свакодневно јављају.  
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Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта 

не. Да зна како да се понаша у дигиталној комуникацији са другима.  

 

Кроз наставу Електронике реализоваће се и стандарди образовања и васпитања. 

Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно 

самовредновање и вредновање рада наставника. 

Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору 

уџбеника;  
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Стандард 1. Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења 

Показатељи 

1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и 

доприноси остваривању дефинисаних исхода образовања и васпитања. 

2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и 

развијању компетенција ученика. 

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, 

закључцима, тумачењима, актуелним подацима и савременим достигнућима. 

4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака. 

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан 

циљевима образовања и васпитања. 

7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета. 

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, 

функционално прате ток излагања у уџбенику и имају за циљ да допуне или 

појасне садржаје који одговарају програму предмета. 

Стандард 2. Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење 

Показатељи 

1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом 

предзнању. 

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и 

стицању функционалних знања. 

3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите 

облике рада. 

4. Уџбеник подржава различите стилове учења. 

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог 

напретка у учењу. 

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација. 

7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 

8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, 

његовом применом и даљим учењем. 

9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и 

мотивише за самостално учење. 
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Стандард 3. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима 

Показатељи 

1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру. 

2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе 

предмета. 

3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и 

релевантни. 

4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно 

формулисани, различити по сложености и функцији и подстичу примену 

наученог. 

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у 

коме ученици живе и не доводе у опасност ученика, нити угрожавају 

животну средину. 

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени. 

Стандард 4. Језик уџбеника је одговарајући и функционалан 

Показатељи 

1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан. 

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика. 

3. Текст је језички и стилски уједначен. 

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту 

где се користе. 

5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 

Стандард 5. Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен 

Показатељи 

1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, 

врсту школе или образовни профил је уџбеник намењен. 

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и 

доследно. 

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и 

омогућава прегледност на свим уређајима на којима је предвиђено 

коришћење уџбеника. 

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално 

учење у складу са узрастом и предзнањем ученика. 

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран 
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Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

 

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље 

учење;  

приступ садржајима. 

6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика. 
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- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са 

тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео 

ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се 

односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање 

дискриминациjе и друго. 

 

Стандарди квалификација ће се реализовати кроз успешно завршен процес средњег стручног образовања. Програм 

средњег стручног образовања за стицање квалификација траје четири године. Квалификација се заснива на опису рада, 

циљевима и исходима средњег стручног образовања.  

  
 

Софтверски алати 
Наставни предмет: Софтверски алати 

Разред: други 

 

Циљ учења наставног предмета:  

 

-Оспособљавање ученика за креативно и функционално планирање и израду страница. 

-Развијање креативности код ученика. 

-Усвајање основа за почетак учења серверских и клијентских језика и технологија које подразумевају имплементацију у 

НТМL (РНР, АSР, ЈаvаScript).  

-Оспособљавање ученика за коришћење програма за цртање и пројектовање електричних кола 

-Оспособљавање ученика за коришћење програма за анализу и симулацију електричних кола  

-Развијање свести о значају веб технологија у савременим информационим системима 

-Припрема ученика за самосталну израду интерактивних веб презентација помоћу савремених технологија и скрипт 

језика  

-Стицање знања о основним појмовима база података и оспособљавање за коришћење база података на рачунару  

-Развијање свести о значају и месту база података у савременим информационим системима  
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Модул 
Број 

часова 
Садржај Исходи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програми за 

пројектовање и 

анализу 

елекртичних и 

електронских кола 

 

32 

-Инсталација програма за цртање 

електричних шема и симулацију рада 

електричних кола 

-Инсталација програма за цртање 

штампаних плочица 

-Пуштање у рад програма за анализу и 

симулацију електронских кола 

-Рад са библиотекама компоненти и 

инструмената 

-Повезивање и едитовање компоненти; 

-Симулација електичног кола 

-Анализа и прорачун електричног кола 

-Елементи радног прозора 

-Коришћење програма Schematic 

Document Editor(SCH  

-Цртање електричних шема 

Програм за креирање нове и мењање 

потојеће електричне компоненте 

РСВ едитор 

РСВLIBедитор (цртањe и чувањe 

компонената) 

Штампањс РСВ докумената 

Штампање радног материјала 

-покрене програм за анализу и 

симулацију електричних кола 

користи библиотеке диода, 

транзистора, интегрисаних кола 

и осталих компоненти 

-користи различите инструменте 

из библиотеке 

-употребљава линије са алатима 

-нацрта електричну шему 

повезивањем компоненти и 

додавањсм нових 

-користи и подешава различите 

инструменте 

-пушта у рад коло 

-изврши анализу и прорачун 

-штампа електричне шеме 

-штампа резултате анализе и 

симулације 

-инсталира и покрене програм 

-користи радну површину 

програма 

-коришћењем програма 

Schematic Document Editor(SCH) 

нацрта различите електричне 

шеме 

-креира нове симболе 

електронских компоненти и 

мења постојеће 

-ради са различитим 
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библиотекама компоненти 

-креира листу компоненти и веза 

(NЕТ листу) 

-пројектује штамапану плочицу 

(РСВ) 

-подешава радни простор РСВ 

едитора 

-димензионишe плочицу 

-учитаваNЕТ листе 

-размешта компоненте на 

плочици 

-рутира штампане везе 

-користи библиотеке компоненти 

-едитује компоненте и чува 

компоненте 

-креира фајлове за израду 

плочица 
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Основе 

НТМL 

језика 

20 

-Појам веб сајта и веб странице 

-Шта је НТМL и чему служи 

-Израда веб страница у текстуалном 

едитору 

-Структура НТМL странице 

-Основни елементи НТМL језика, (tag-

ови и атрибути tag-ова) 

-Вlock  и Inline НТМL елементи 

-Подешавање стила НТМL елемената 

коришћењем style атрибута 

-Форматирање наслова и параграфа 

-Боје и позадине 

-Унос слика и анимације 

-Уметање линкова 

-Рад са листама 

-Рад са табелама 

-Формс и елемснти форме 

-НТМL responsive 

-Напредне могућности и развој НТМL 

алата 

-дефинише појам веб странице и 

веб сајта 

-користи В1оск и Inline НТМL 

елементе при креирању странице 

-подеси изглед НТМL елемента 

коришћсњсм style атрибута 

-форматира текст (промене 

величину слова, тип слова, боју 

слова) 

-подешава боју и слику позадине 

-ради са табелама 

-ради са лис гама 

-убацује слике и хиперлинкове у 

web странице. 

-прави обрасце на веб страници 

крeира responsive вeб дизајн 

 

 

CSS(CASCADIND 

STYLE SHEET) 

 

12 

 -Штаје СSS 

-Уметање Style Sheet-a у НТМL 

-Селектори id и с1аss 

-Стилизовање позадине и боје -

Стилизовање фонта 

-Стилизовање текста и линкова 

-Стилизовање бордера. маргина, 

падинга 

-Стилизовање табела 

-Стилизовање листи 

-Позиционирање 1ауеr-а 

-објасни разлику и образложи 

избор inline Internal и Ехternal 

СSS стиловања 

-eфикасно користи СSS кодове за 

прилагођeње изгледа елемената 

на веб страници 

-врши подeшавање како 

текстуалних, тако и 

мултимедијалних елемената на 

страници 

-подешава положај и преклаиање 
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-

Усвајање основа за даље стицање знања и усавршавање 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира 

како да ученици остваре исходе и да изабере одговарајуће методе,  активности и технике за рад са ученицима. 

Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине које су ученику потребне за даље 

учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на 

основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи разликују, да се неки могу лакше и 

брже остварити, док је за одређене потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима.  Исходе треба 

посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. На ставу у том смислу треба усмерити на развијање 

компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

 

II Оставаривање наставе и учења  

-Стилизовање слика и фото галерија lауег-а 

 

 

 

Објављивање 

интернет 

презентације 

 

 

4 

-CSS Интернет и WWW сервис 

-Појам веб сервера 

-Појам hostinga-а и рeгистрацијe 

домена 

-Интернeт адреса сајта (URL) 

Постављање сајта на сервер 

-Одржавање сајта 

-Статички и динамички веб сајтови 

-дефинише појам интернета и 

WWW интернет сервиса 

-разумe функцију веб сервера 

-постави презентацију на сервер 

-провeри приказ прeзентације у 

различитим веб  прегледачима 

-ажурира садржај презентације 

-разуме разлику између 

статичких и динамичких сајтгова 
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Настава се реализује кроз вежбе. Програм за други  разред организован је кроз 4 модула. Наставник користи различите 

методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у паровима, визуелне методе, вербалне методе, демонстративне 

методе). У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор..) 

 

На часовима  је потребно  урадити следеће: 

 

- У оквиру модула Програми за пројектовање и анализу електронских кола 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања. 

Практичну реализацију илустровати кроз конкретне програме, нпр. Electronics Workbench, Protel 

Детаљно упознати ученике са могућностима изабраног програма и објаснити функције које има. 

 

 

- У оквиру модула Основе HTML језика 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања. 

 

-За унос HTML кода користити  текст едитор. 

-Упознати ученике са основним појмовима везаним за дизајн и израду веб странице. 

-Оспособити ученике за израду једноставних веб страница кориштењем HTML кода. 

  

- У оквиру модула CSS 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања. 

 

-Оспособити ученике за прилагођавање веб странице уметањем CSS кода у HTML код. 

 

- У оквиру модула Објављивање интернет презентације 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања. 

 

-Оспособити ученике да објаве креирану и прилагођену веб презентацију 
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III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, учесталост 

јављања, квалитет одговора, уважавање гледишта других ученика, однос према раду, способност примене теоријских 

знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- тестове знања; 

- активности ученика на часовима; 

- практичан рад током реализације вежби  

 

IV Међупредметне компетенције 

- Компетенција за целоживотно учење; 

- Комуникације; 

- Рад с подацима и информацијама; 

- Дигитална компетенција; 

- Решавање проблема; 

- Сарадња; 

- Одговоран однос према здрављу; 

- Одговоран однос према околини; 

- Естетичка компетенција; 

- Предузимљивост; 

- Оријентација ка предузентиштву.  

 

 

Кроз наставни садржај  Софтверских алата реализују се се и општи принципи образовања и васпитања. 

 

Наставни предмет Софтверски алати омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси 

свим ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних 

облика учења (учење путем покушаја и погрешака, инструментално учење, учење по моделу, учење увиђањем...). Кроз 
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облике рада, наставне методе, коришћење разновсних наставних средстава, различиих софтвера, похваљивањем ученика, 

давањем препорука за даље напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет 

образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних 

планова и програма, иновација у електротехници ученицима ће бити омогућено континуирано напредовање у области 

електротехнике. Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну наставу,  допунску или додатну наставу, 

секције, ванаставне активности  као и учешће у различитим активностиваа током жиовота са циљем сталног 

унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван установе, омогућиће 

високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским старешином, стручним већем 

омогућава хоризонталну и вертикалну проходност, којом се осигурава могућност да ученици током образовања промене 

врсту образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и стицања вишег нивоа образовања 

(вертикална проходност);  

 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и 

даровити) уз обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима 

образовања и васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене 

материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим 

проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и 

индивидуализацију и наставом на даљину;  

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања 

одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се 

кроз континуирано међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и 

вредновање напредовање ученика.  

 

Кроз наставу Софтверских алата реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на часу води се рачуна о ергонометрији, развијању и практиковању здравих животних стилова, свести о 

важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне компетенције за целоживотно учење 

(комуникација на матерњем језику, учење учења, дигиталне компетенције,..) међупредметне компетенције и стручне 

компетенције у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, 



Школски програм 2022-2026. 
 

 

 

483 

 

 

да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током учења, да управља 

учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће умети да пронађе и асимилује нова знања и вештине, 

користећи претходно учење и ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, 

стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности 

самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу 

инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

 

Кроз наставу Софтверских алата оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања 

и васпитања оствариће се кроз усмено изаражавање, домаће задатке, ,  лабораторујске вежбе где ће ученици показати да 

ли примењују нова сазнања. Зависно од наставне јединице или типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да 

прикупља, анализира, организује и критички процењује информације; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради 

са другим уленицима буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење 

других;Ученику помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и другу, доступну литературу, како да разликује и 

повезује целине.  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан 

начин дошао до решења проблема који ми се свакодневно јављају.  

Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта 

не. Да зна како да се понаша у дигиталној комуникацији са другима.  

 

Кроз наставу Софтверских алата реализоваће се и стандарди образовања и васпитања. 

Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно 

самовредновање и вредновање рада наставника. 

Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору 

уџбеника;  

 

 

 

Стандард 1. Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења 
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Показатељи 

1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и 

доприноси остваривању дефинисаних исхода образовања и васпитања. 

2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и 

развијању компетенција ученика. 

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, 

закључцима, тумачењима, актуелним подацима и савременим достигнућима. 

4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака. 

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан 

циљевима образовања и васпитања. 

7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета. 

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, 

функционално прате ток излагања у уџбенику и имају за циљ да допуне или 

појасне садржаје који одговарају програму предмета. 

Стандард 2. Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење 

Показатељи 

1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом 

предзнању. 

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и 

стицању функционалних знања. 

3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите 

облике рада. 

4. Уџбеник подржава различите стилове учења. 

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог 

напретка у учењу. 

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација. 

7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 

8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, 

његовом применом и даљим учењем. 

9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и 

мотивише за самостално учење. 

Стандард 3. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима 
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Показатељи 

1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру. 

2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе 

предмета. 

3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и 

релевантни. 

4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно 

формулисани, различити по сложености и функцији и подстичу примену 

наученог. 

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у 

коме ученици живе и не доводе у опасност ученика, нити угрожавају 

животну средину. 

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени. 

Стандард 4. Језик уџбеника је одговарајући и функционалан 

Показатељи 

1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан. 

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика. 

3. Текст је језички и стилски уједначен. 

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту 

где се користе. 

5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 

Стандард 5. Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен 

Показатељи 

1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, 

врсту школе или образовни профил је уџбеник намењен. 

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и 

доследно. 

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и 

омогућава прегледност на свим уређајима на којима је предвиђено 

коришћење уџбеника. 

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално 

учење у складу са узрастом и предзнањем ученика. 

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран 

приступ садржајима. 
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6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика. 

 

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

 

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље 

учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са 

тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео 

ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се 

односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање 

дискриминациjе и друго. 

 

Стандарди квалификација ће се реализовати кроз успешно завршен процес средњег стручног образовања. Програм 

средњег стручног образовања за стицање квалификација траје четири године. Квалификација се заснива на опису рада, 

циљевима и исходима средњег стручног образовања.  

  
 

Оперативни системи 
Наставни предмет: Оперативни системи 

Разред: други 

Циљ учења наставног предмета:  

- Стицање основних знања о функцији и структури оперативног система; 

- Стицање основних знања о концепту виртуелизације и коришћење софтверског пакета у процесу  виртуелизације; 

- Оспособљавање за инсталирање опсративног система на радиој станици; 

- Оспособљавање за конфигурисање оперативног система потребама корисника; 
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- Оспособљавање за подешавање и оптимизацију оперативног система на радној станици; 

- Инсталирање и уклањање додатног софтвера и хардвера; 

- Оспособљавање за умрежавање радних станица; 

- Оспособљавање за одржавање сигурности и заштите оперативног система на радној станици; 

 

 

Модул 
Број 

часова 
Садржај Исходи 

Функција и 

структура 

оперативног 

система 

30 

-историјат развоја оперативних 

система; 

-улога и значај опаративног система; 

-карактеристике оперативних система; 

-врсте оперативних система; 

-структура оперативног система; 

-основни модули (слојеви) 

оперативних система; 

-језгро оперативног система; 

-Bootloader и процсс подизања 

оперативног система; 

-појам процеса, стања процеса и 

операције са прцесима; 

-комуникација између процеса: 

-нити; 

-систем датотека; 

-типови система датотека; 

-појам датотека и означавање 

датотека; 

-основне операције са датотекама; 

-организација и заштита датотека: 

-структура директоријума датотека; 

-наведе делове систем. софтвера 

и објасни њихове функције; 

-објасни појам језгра опер. 

система и објасни његову улогу; 

-објасни појам процеса; 

-дефинише стања и приоритете у 

која може да се нађе процес; 

-дефинише и објасни операције 

над процесима; 

-објасни комуникацију између 

процеса; 

-објасни улогу OС и опише 

структуру ОС; 

-објасни улогу система датотека; 

-објасни појам датотеке и 

основне опарације са датотекама;  

-објасни појам директоријума; 

-дефинише систем датотека; 

-објасни улогу система датотека 

у раду са дисковима; 

-дефинише партицију диска; 

-врши поделу дискова на 
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-дискови и систем датотека; 

-поделе дискова на партиције; 

-додела простора за датотеке; 

-поузданост система датотека 

партиције; 

Концепт 

виртуелизације 
18 

-историјат развоја концепта 

виртуелизације; 

-основни појмови о виртуелизацији; 

-значај концепта виртуелизације; 

-типови виртуелизације; 

-захтеви виртуалних машина; 

-програми за виртуелизацију; 

-могућност програма за 

виртуелизацију;   

-инсталација програма за 

виртуелизацију; 

-покретање и рад у програму за 

виртуелизацију; 

-креирање виртуелне машине; 

-додатна подршавања виртуелне 

машине; 

-покретање виртуелне машине 

-објасни појам виртуелизације; 

-дефинише улогу и значај 

концепта виртуелизације; 

-разликује типове 

виртуелизација; 

-дефинише захтеве и параметре 

виртуалне машине; 

-разликује софтверске пакете 

који се користе за 

виртуелизацију; 

-користи софтверски пакет за 

креирање виртуелне машине; 

-креира виртуелну машину; 

-подешава параметре креиране 

виртуелне машине; 

Инсталирање 

оперативног 

система на 

радној станици 

54 

-BIOS (Basic Input-Output System)/  

UEFI (Unified Extensible Firmware 

Interface ) матичне плоче; 

-приступ и подешавање опција BIOS - 

а/UEFI (Unified Extensible Firmware 

Interface); 

-минимални хардверски захтеви и 

информације потребне за инсталирање 

оперативног система (листа 

хардверске компатибилности НСL – 

-конфигурише опције ВIOS-а/ 

UEFI (Unified Extensible 

Firmware Interface); 

-врши припрему за инсталирање 

оператив. система на радној 

станици; 

-обавља инсталацију оперативног 

система на радној станици; 

-анализира могућност 

надоградње постојећег 
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Hardware Compatibility List); 

-дељење диска на партиције и њихово 

форматирање; 

-инсталирање оперативног система на 

нови рачунар;  

-постинсталациона ажурирања и 

активација оперативног система;  

-решавање проблема насталих при 

инсталацији; 

-ажурирање инстал. оперативног 

система (update); 

-надоградња постојећег оперативног 

система (upgrade).  

-пребацивање података о кориснику; 

-инсталирање више оперативних 

система на једном рачунару („dual 

boot!" систем); 

-иисталирање операт. система 

употребом пресликаних дискова; 

-инсталирање управљачких програма 

уређаја - драјвера (driver’s); 

-ажурирање ВIOS-а; 

операгивног система на 

други,новији оперативни систем; 

-врши надоградњу („upgrade" ) 

оперативног система; 

-ажурира делове оперативног 

система и апликативног 

програма на радној станици 

(„update" система); 

-врши припрему за инсталирање 

два оперативна система; 

-инсталира два оперативна 

система („Dual-Boot―) на радној 

станици; 

-користи технику пресликаних 

дискова за инсталацију 

оперативног система; 

-инсталира управљачке програмe 

уређаја (драјвере) на радној 

станици; 

-препоручује „upgrade" фирмвера 

у циљу отклањања проблема у 

раду уређаја; 

-обавља „upgrade" фирмвера у 

циљу отклањања проблема у 

раду уређаја; 

Блок настава 30 

-минимални хардверски захтеви и 

информације потребне за инсталирање 

оперативног система; 

-дељење диска на партиције и њихово 

форматирање: 

-програми за виртуелиз.; 

-врши припрему за инсталирање 

операт. система на радној 

станици; 

-користи програм/е за 

виртуелизацију; 

-одабира оперативни систем на 
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-коришћење програма за 

виртуелизацију; 

-инсталација оперативног система на 

радној станици 

основу хардверске конфигур.; 

-користи различите 

инсталационе методе за 

инсталирање оператив. система; 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира 

како да ученици остваре исходе и да изабере одговарајуће методе,  активности и технике за рад са ученицима. 

Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине које су ученику потребне за даље 

учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на 

основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи разликују, да се неки могу лакше и 

брже остварити, док је за одређене потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима.  Исходе треба 

посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. На ставу у том смислу треба усмерити на развијање 

компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

 

 

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз вежбе, при чему се ученици се деле у групе до 15 ученика. Програм за други разред 

организован је кроз три модула и блок наставу. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, 

индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, практичан рад, визуелне методе, вербалне 

методе, демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, 

софвтвери, шеме, панои..) 

На часовима вежби потребно је урадити следеће: 
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1. У оквиру модула Функција и структура оперативног система 

- ученицима објаснити појам оперативног система; 

- указати на развој оперативних система; 

- дати поделу оперативних система; 

- у оквиру структуре ОС објаснити: улогу модела за управљање процесором, улогу модула за упорављање 

контролерима У/И уређаја, улогу модула за управљање оперативном меморијом, модул за управљање фајловима, модул 

за управљање процесима; 

- ученицима објаснити стање процеса и начине извршавања процеса; 

- објаснити функцију  Bootloadre у процесу подизања оперативног система; 

- детаљно објаснити похјам фајла и означавање фајла; 

- објаснити и шематски приказати организацију датотека; 

- објаснити начин заштите фајлова; 

- објаснити појмове атрибута фајлова, власништва и права приступа као начин заштите фајлова на различитим 

оперативним системима; 

- детаљно објаснити улогу фајл система (типови система датотека, активирање система датотека, провера и опоравак 

система датотека); 

- објаснити различите типове табела партиција (Master Boot Record/MBR/-главни запис за подизање система, Globally 

Unique Identifiers Partition Table/ GPT/-табела партиције са глобално јединственим идентификаторима. 

 

 

2. У оквиру модула Концепт виртуелизације 

- ученицима објаснити појам виртуелизације и хардверске захтеве за поједине типове виртулезиације; 

- објаснити улогу хипервизора у процесу пуне виртулизације; 

- објаснити који софтвер за виртуелизацију се може користити за одређени тип виртуелизације и изабрати један; 

- на изабраном софтверу ученицима показати процес инсталације самог софтвера, објаснити могућност подешавања 

софтвера; 

- објаснити прављење виртуелних машина у изабраном софтверу; 



Школски програм 2022-2026. 
 

 

 

492 

 

 

- показати како се ради увоз/извоз виртуелне машине,  

- показати ученицима клонирање виртуелне машине; 

- навести могућности за симулацију разнородних хардверских платформи коришћењем QEMU софтвера за 

виртуелизацију; 

- показати ученицима на примеру како се симулиранеки систем коришћењем QEMU софтвера за виртуелизацију; 

 

      3.  У оквиру  модула Инсталирање оперативног система на радној станици 

- објаснити ученицима поступак припреме инсталције оперативног система; 

- објаснити и практично показати подешавање различитих BIOS опција; 

- ученицима указати на фазе инсталице оперативног система; 

- ученицима практично показати поступак „чисте инсталације― ОС; 

- ученицима практично показати поступак инсталације ОС преко постојећег оперативног система (updates); 

- ученицима детаљно објаснити поступак провере могућности надоградње жељеног оперативног система на постојећи, 

направити анализу могућих проблема надоградње ОС, објаснити поступак миграције корисничких подешавања; 

- ученицима објаснити термин „dual-boot― систем; објаснити припрему за инсталацију „dual-boot― система; 

- објаснити поступак инсталирања ОС употребом пресликаних дискова; 

- ученицима објаснити значај управљачких програма, практично показати поступак инсталације управљачких програма 

уређаја; 

- ученицима објаснити потребу за ажурирањем BIOS-a; 

- детаљно објасбнити поступак припреме за „upgrade― (Flash) BIOS-a; 

- ученицима практично показати поступак ажурирања BIOS-a; 

- за инсталационе поступке користити различите дистрибуције ОС; 

- за радну станицу користити десктоп рачунаре, преносиве рачунаре; таблет рачунаре, паметне телефоне или 

одговарајући софтвер за виртуелизацију. 

 

 

4. У оквиру модула Блок настава 

- ученик користи програм/е за виртулеизацију; 
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-ученик, самостално, врши припрему и одабир оперативног система за инсталацију; 

Ученик самостални врши инсталацију ОС 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, учесталост 

јављања, квалитет одговора, уважавање гледишта других ученика, однос према раду, способност примене теоријских 

знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- тестове знања; 

- тестове практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

IV Међупредметне компетенције 

- Компетенција за целоживотно учење; 

- Комуникације; 

- Рад с подацима и информацијама; 

- Дигитална компетенција; 

- Решавање проблема; 

- Сарадња; 

- Одговоран однос према здрављу; 

- Одговоран однос према околини; 

- Естетичка компетенција; 

- Предузимљивост; 

- Оријентација ка предузентиштву.  

 

 

Кроз наставни садржај  Оперативних система реализују се и општи принципи образовања и васпитања. 
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Наставни предмет Оперативни системи   омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање 

шанси свим ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење 

разноврсних облика учења (учење путем покушаја и погрешака, инструментално учење, учење по моделу, учење 

увиђањем...). Кроз облике рада, наставне методе, коришћење разновсних наставних средстава, различиих софтвера, 

похваљивањем ученика, давањем препорука за даље напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције 

подиже се квалитет образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код ученика. Кроз редовно праћење 

реформисаних наставних планова и програма, иновација у електротехници ученицима ће бити омогућено континуирано 

напредовање у области електротехнике. Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну наставу, практичну 

наставу, допунску или додатну наставу, секције, ванаставне активности  као и учешће у различитим активностиваа током 

жиовота са циљем сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар 

и ван установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским 

старешином, стручним већем омогућава хоризонталну и вертикалну проходност, којом се осигурава могућност да 

ученици током образовања промене врсту образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и 

стицања вишег нивоа образовања (вертикална проходност);  

 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и 

даровити) уз обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима 

образовања и васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене 

материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим 

проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и 

индивидуализацију и наставом на даљину;  

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања 

одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се 

кроз континуирано међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и 

вредновање напредовање ученика.  

 

Кроз наставу Оперативних система реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 
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Кроз активности на практичној настави као и вежбама води се рачуна о ергонометрији, развијању и практиковању 

здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне 

компетенције за целоживотно учење (комуникација на матерњем језику, учење учења, дигиталне компетенције,..) 

међупредметне компетенције и стручне компетенције у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик 

ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, да прати и 

контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће умети да 

пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, 

стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности 

самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу 

инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

 

Кроз наставу Оператиних система оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања 

и васпитања оствариће се кроз усмено изаражавање, писмене задатке, домаће задатке, пројектну наставу, практичну 

наставу, вежбе где ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз 

дијалог са наставником или другим ученицима, или кроз писану форму, изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице 

и ставове. Зависно од наставне јединице или типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да прикупља, анализира, 

организује и критички процењује информације; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим уленицима 

буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других;Ученику 

помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и другу, доступну литературу, како да разликује и повезује целине.  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан 

начин дошао до решења проблема који ми се свакодневно јављају.  

Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта 

не. Да зна како да се понаша у дигиталној комуникацији са другима.  

 

 

Кроз наставу Оперативних система реализоваће се и стандарди образовања и васпитања. 

Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно 

самовредновање и вредновање рада наставника. 
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Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору 

уџбеника;  

 

 

 

Стандард 1. Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења 

Показатељи 

1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и 

доприноси остваривању дефинисаних исхода образовања и васпитања. 

2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и 

развијању компетенција ученика. 

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, 

закључцима, тумачењима, актуелним подацима и савременим достигнућима. 

4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака. 

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан 

циљевима образовања и васпитања. 

7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета. 

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, 

функционално прате ток излагања у уџбенику и имају за циљ да допуне или 

појасне садржаје који одговарају програму предмета. 

Стандард 2. Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење 

Показатељи 

1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом 

предзнању. 

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и 

стицању функционалних знања. 

3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите 

облике рада. 

4. Уџбеник подржава различите стилове учења. 

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог 

напретка у учењу. 

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација. 
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7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 

8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, 

његовом применом и даљим учењем. 

9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и 

мотивише за самостално учење. 

Стандард 3. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима 

Показатељи 

1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру. 

2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе 

предмета. 

3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и 

релевантни. 

4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно 

формулисани, различити по сложености и функцији и подстичу примену 

наученог. 

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у 

коме ученици живе и не доводе у опасност ученика, нити угрожавају 

животну средину. 

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени. 

Стандард 4. Језик уџбеника је одговарајући и функционалан 

Показатељи 

1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан. 

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика. 

3. Текст је језички и стилски уједначен. 

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту 

где се користе. 

5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 

Стандард 5. Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен 

Показатељи 

1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, 

врсту школе или образовни профил је уџбеник намењен. 

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и 

доследно. 

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и 
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омогућава прегледност на свим уређајима на којима је предвиђено 

коришћење уџбеника. 

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално 

учење у складу са узрастом и предзнањем ученика. 

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран 

приступ садржајима. 

6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика. 

 

 

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области: 

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

 

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље 

учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са 

тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео 

ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се 

односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање 

дискриминациjе и друго. 

 

Стандарди квалификација ће се реализовати кроз успешно завршен процес средњег стручног образовања. Програм 

средњег стручног образовања за стицање квалификација траје четири године. Квалификација се заснива на опису рада, 

циљевима и исходима средњег стручног образовања.  
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Програмирање 
Наставни предмет: Програмирање 

Разред: други 

Циљ учења наставног предмета:  

 Развијање способности за прецизно формулисање проблема различите природе; 

 Развијање способности за поступност и систематичност у решавању проблема; 

 Развијање логичког закључивања и критичког мишљења; 

 Развијање иницијативе за формализацију и уопштавање различитих задатака и поступака решавања помоћу 

алгоритама; 

 Обучавање ученика за анализу алгоритама и програма ради отклањања формалних и логичких грешака; 

 Оспособљавање ученика за писање структурираних програма;  

 

 

 

 

Модул 
Број 

часова 
Садржај Исходи 

Алгоритми 10 

- наведе етапе решавања задатка 

- објасни условљеност и повезаност 

појединих корака у изради софтвера 

- разуме смисао променљивих и 

константи 

- препознаје променљиве на основу 

формулације захтева 

- саставља и тестира алгоритме 

линијске структуре 

- уочава места гранања и форумише 

услове гранања 

- саставља и тестира елементарне 

 

- Анализа проблема, етапе 

решавања задатка, кораци развоја 

програма. 

- Интегрисано развојно 

окружење и његове компоненте 

(едитор, компилатор, дебагер...) 

- Дефиниција и задатак 

алгоритма. 

- Графички запис алогритама. 

- Класификација алгоригамских 

управљачких структура. 
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алгоритме разгранате структуре 

- уочава основне елементе циклуса 

(припрема, тело, критеријум изласка) 

- изведе закључак о броју понављања и 

сходно томе изабере тип цикличне 

структуре: бројачки или условни 

циклус (са постусловом или са 

предусловом) 

- саставља и тестира алгоритме са 

простим и са цикличним структурама 

- комбинује различите алгоритамске 

структуре 

- Алгоритими са простом 

линијском структуром. 

- Алгоритми са разгранатом 

структуром. 

- Алгоритми са цикличном 

структуром. 

- Алгоритами са угњежденим 

разгранатим и цикличним 

структурама 

- Тестирање исправности 

алгоритама 

Структура 

програмског језика 
6 

- разликује кључне речи језика од 

идентификатора променљивих и 

константи 

- разуме концепт основних типова 

података 

- препознаје, декларише и 

иницијализује променљиве програма 

- користи наредбе за унос и приказ 

података у задатом формату 

- разликује врсте оператора и њихов 

приоритет 

- пише изразе користећи оператор 

доделе и аритметичке операторе језика 

- користи стандардне функције при 

формирању израза 

- Структура програмскогјезика. 

- Структура програма. 

- Променљиве, константе 

(симболичке и вредносне) и 

њихови идентификатори. 

- Основни типови података. 

- Декларација и иницијализација 

променљивих 

- Конверзија једног у други тип 

података 

- Унос и приказ података. 

- Оператори језика. 

- Изрази, наредбе, првенство 

оператора. 

- Оператори доделе вредности 

(основни и додатни оператори 

доделе). 

- Аритметички оператори. 

- Оператори инкрементирања и 
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декрементирања. - Постфиксно и 

префиксно инкрементирање и 

декрементирање 

- Стандардне функције. 

- Рад у развојном окружењу 

(едитор, преводилац, дебагер) 

демонстриран кроз 

примереједноставних програма 

Разгранате 

програмске 

структуре 

16 

- дефинише израз на основу кога се 

одређује ток извршавања алгоритма и 

програма 

- препозна потребу увођења гранања у 

алгоритам и програм 

- користи наредбу основне селекције 

- користи наредбу вишеструке 

селекције 

- комбинује наредбе гранања у 

структуре са две и више грана 

- пише кодове у којима комбинује 

наредбе основног и вишеструког 

гранања 

- Условно извршавање кода 

- Релацијски оператори и изрази 

- Логички оператори и изрази 

- Приоритет логичких и 

релацијских оператора у односу 

на остале операторе 

- Наредбе гранањаif-else 

- Каскадна структура if-else 

наредби 

- Вишеструко гранање 

коришћењем наредбе switch 

- Креирање алгоритма и кодова 

са основном разгранатом 

структуром. 

- Креирање алгоритма и кодова 

са различитим формама 

угњеждавања наредби гранања 

Цикличне 

програмске 

структуре 

18 

- препозна потребу и број понављања 

поједних секвенци у алгоритаму и 

програму 

- објасни разлику између основних 

наредби за формирање програмских 

циклуса 

- Основни циклуси. 

- Реализација бројачког циклуса 

коришћењем наредбе for. 

- Реализација условних циклуса 

коришћењем наредбе while 

(циклус са предусловом) 
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- користи наредбе за формирање 

бројачких циклуса 

- користи наредбе за формирање 

условних циклуса са предусловом и 

циклуса са постусловом 

- користи наредбу за превремени 

излазак из циклуса 

- користи наредбу за прескакање 

наредби унутар циклуса 

- креира и кодира дијаграм тока са 

различитим угњеждавањима 

цикличних структура 

- креира и кодира дијаграм тока 

комбинујући цикличне и разгранате 

структуре 

- Реализација условних циклуса 

корншћењем наредбе do-while 

(циклус са постусловом). 

- Превремени излазак из из 

циклуса (наредба break). 

- Прескакање наредби унутар 

циклуса (наредба continue). 

- Угњеждавање пeтљи 

- Решавање проблема уз 

комбиновану примену нареби 

гранања и наредби понављања 

Корисничке 

функције 
10 

- разуме појам декомпозиције 

проблема 

- разуме појам и смисао повратне 

вредности и параметара функције 

- пише једноставне функције које 

имају скаларну или void повратну 

вредност уз пренос параматара по 

вредности 

- разликује прототип,  дефиницију и 

позив функције 

- користи функције у програмима за 

решавање једноставиих проблема из 

математике, основа електротехнике и 

физике 

- Смисао и особине функција 

- Прототип функције и 

дефинисање тела функције 

- Позивање функције 

- Предаја параметара по 

вредности 

- Креирање и позивање 

једноставних функција, познатих 

из области математике (обим и 

површина задате фигуре, 

површина и запремина тела), 

физике (брзина кретања тела) и 

електротехнике (еквивалентна 

отпорност...) 

Једнодимензионални 

низ 
6 

- дефинише низовни тип и декларише 

низовне променљиве 

- Дефиниција и декларација низа. 

- Иницијализација низа. 
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- разуме везу између индекса низа и 

елемента низа 

- користи технику линеарног 

претраживања низа 

- пише програм за одређивање 

максимума и минимума низа 

- Приступање елементима низа. 

- Линеарно (секвенцијално) 

претраживање низа. 

- Одређивање минималног и 

максимапног елемента. 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира 

како да ученици остваре исходе и да изабере одговарајуће методе,  активности и технике за рад са ученицима. 

Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине које су ученику потребне за даље 

учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на 

основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи разликују, да се неки могу лакше и 

брже остварити, док је за одређене потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима.  Исходе треба 

посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. На ставу у том смислу треба усмерити на развијање 

компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. 

 

II Оставаривање наставе и учења  

Предмет се реализује кроз лабораторијске вежбе (68 часова), при чему се одељења деле на две групе.  Лабораторијске 

вежбе се реализују у рачунарском кабинету. 

Препоруке за реализацију наставе: 

- Кроз прву тему осврнути се на основне програмске структуре са којима су се ученици упознали током наставе у основној 

школи, невезано за коришћени програмски језик.  

- Препоручује се употреба алата којим се визуелизује програмски ток и дешавања у меморији током извршења програма. 
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- За реализацију осталих тема препоручује се програмски језик С и актуелно, а уједно и бесплатно развојно окружење: 

Microsoft Visual Studio Express 

- Кроз тему „Корисничке функције" обрадити само функције са преносом параметара по вредности, ради раног усвајања 

појмова функције, фиктивних и стварних параметара и позива функције. Направити паралелу са коришћеним 

стандардних функција 

- Програм реализовати кроз часове лабораторијских вежби у рачунарској учионици. 

- Вежбе реализовати у блоку од 2 часа недељно (по свакој групи). 

- На почетку сваке вежбе ученицима дати теоријске основе неопходне за разумевање и извођење вежбе, а затим на 

конкретним примерима, задацима из области математике и стручних предмета, вежбу извести на рачунару. 

- Вежбу треба да изведе сваки ученик самостално (или највише два ученка за једним рачунаром). 

- Програмом је предвиђено стицање основних знања и вештина за разумевање и самостално решавање задатака помоћу 

рачунара коришћењем техника структуираног програмирања 

- Користити сва доступна наставна средства. 

- Користити мултимедијалне презентације. 

- Упућивати ученике да користе интернет. 

- Примењивати рад у паровима и рад у мањим групама. 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

- праћење остварености исхода 

- тестове знања 

- активност на часу 

- вештину самосталног писања кода програма 

IV Међупредметне компетенције 

- Компетенција за целоживотно учење; 

- Комуникације; 

- Рад с подацима и информацијама; 

- Дигитална компетенција; 
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- Решавање проблема; 

- Сарадња; 

- Одговоран однос према здрављу; 

- Одговоран однос према околини; 

- Естетичка компетенција; 

- Предузимљивост; 

- Оријентација ка предузентиштву.  

 

Кроз наставни садржај Програмирања реализују се и општи принципи образовања и васпитања. Настава ће омогућити 

учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси свим ученицима на основу индивидуалних 

могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних облика учења (учење путем покушаја и 

погрешака, инструментално учење, учење по моделу, учење увиђањем...). Кроз облике рада, наставне методе, коришћење 

разновсних наставних средстава, различиих софтвера, похваљивањем ученика, давањем препорука за даље напредовање, 

уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет образовних постигнућа и развија се мотивација за 

учење код ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних планова и програма, иновација у електротехници 

ученицима ће бити омогућено континуирано напредовање у области електротехнике. Континуирано учешће ученика 

одвијаће се  кроз редовну наставу, практичну наставу, допунску или додатну наставу, секције, ванаставне активности као 

и учешће у различитим активностиваа током жиовота са циљем сталног унапређивања компетенција ученика. 

Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз 

сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским старешином, стручним већем омогућава хоризонталну и 

вертикалну проходност, којом се осигурава могућност да ученици током образовања промене врсту образовања 

(хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и стицања вишег нивоа образовања (вертикална проходност);  

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

- идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и 

даровити) уз обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима 

образовања и васпитања;  

- могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене 

материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим 
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проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и 

индивидуализацију и наставом на даљину;  

- сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања 

одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се 

кроз континуирано међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и 

вредновање напредовање ученика.  

 

Кроз наставу ће се реализовати и циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на практичној настави као и вежбама води се рачуна о ергонометрији, развијању и практиковању 

здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне 

компетенције за целоживотно учење (комуникација на матерњем језику, учење учења, дигиталне компетенције,..) 

међупредметне компетенције и стручне компетенције у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик 

ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, да прати и 

контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће умети да 

пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, 

стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности 

самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу 

инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

 

Кроз наставу ће се остварити и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања 

и васпитања оствариће се кроз усмено изаражавање, писмене задатке, домаће задатке, пројектну наставу, практичну 

наставу, вежбе где ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз 

дијалог са наставником или другим ученицима, или кроз писану форму, изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице 

и ставове. Зависно од наставне јединице или типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да прикупља, анализира, 

организује и критички процењује информације; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим уленицима 
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буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других;Ученику 

помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и другу, доступну литературу, како да разликује и повезује целине.  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан 

начин дошао до решења проблема који ми се свакодневно јављају.  

Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта 

не. Да зна како да се понаша у дигиталној комуникацији са другима.  

Кроз наставу ће се реализовати и стандарди образовања и васпитања. 

Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно 

самовредновање и вредновање рада наставника. 

Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору 

уџбеника;  

 

 

Стандард 1. Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења 

Показатељи 

1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и 

доприноси остваривању дефинисаних исхода образовања и васпитања. 

2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и 

развијању компетенција ученика. 

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, 

закључцима, тумачењима, актуелним подацима и савременим достигнућима. 

4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака. 

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан 

циљевима образовања и васпитања. 
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7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета. 

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, 

функционално прате ток излагања у уџбенику и имају за циљ да допуне или 

појасне садржаје који одговарају програму предмета. 

Стандард 2. Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење 

Показатељи 

1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом 

предзнању. 

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и 

стицању функционалних знања. 

3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите 

облике рада. 

4. Уџбеник подржава различите стилове учења. 

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог 

напретка у учењу. 

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација. 

7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 

8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, 

његовом применом и даљим учењем. 

9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и 

мотивише за самостално учење. 

Стандард 3. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима 
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Показатељи 

1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру. 

2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе 

предмета. 

3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и 

релевантни. 

4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно 

формулисани, различити по сложености и функцији и подстичу примену 

наученог. 

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у 

коме ученици живе и не доводе у опасност ученика, нити угрожавају 

животну средину. 

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени. 

Стандард 4. Језик уџбеника је одговарајући и функционалан 

Показатељи 

1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан. 

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика. 

3. Текст је језички и стилски уједначен. 

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту 

где се користе. 

5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 

Стандард 5. Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен 

Показатељи 1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, 
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врсту школе или образовни профил је уџбеник намењен. 

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и 

доследно. 

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и 

омогућава прегледност на свим уређајима на којима је предвиђено 

коришћење уџбеника. 

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално 

учење у складу са узрастом и предзнањем ученика. 

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран 

приступ садржајима. 

6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика. 

 

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области: 

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

 

Улога наставника је вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље 

учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са 

тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео 

ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се 
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односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање 

дискриминациjе и друго. 

 

Стандарди квалификација ће се реализовати кроз успешно завршен процес средњег стручног образовања. Програм 

средњег стручног образовања за стицање квалификација траје четири године. Квалификација се заснива на опису рада, 

циљевима и исходима средњег стручног образовања.  
 

 

Практична настава 
Наставни предмет: Практична настава 

Разред: други 

Циљ учења наставног предмета:  

-Развијање навика за чување здравља и придржавања мера заштите на раду; 

-Оспособљавање ученика за организовање рада и рационално коришћење енергије и материјала; 

-Оспособљавање ученика да користе стандарде, нормативе, каталоге и техничко-технолошку документацију; 

-Оспособљавање ученика да правилно користе уређаје, алат и прибор; 

-Оспособљавање ученика да врше машинске и ручне операције на материјалима (обележавање, резање, гурпијање, 

бушење); 

-Оспособљавање ученика да изводе радове у електротехничкој струци (припрема крајева проводника, израда кабловских 

снопића, уградња електронских елемената, монтажа и повезивање електротехничког прибора, мерења и испитивања); 

-Развијање одговорности према роковима, квалитету и прецизности у послу; 

-Оспособљавање ученика за обраду, разбрајање, повезивање, лемљење инсталационих каблова и проводника; 

-Оспособљавање ученика за израду, пуштање у рад, испитивање и отклањање кварова на штампаним плочама. 

 

Модул 
Број 

часова 
Садржај Исходи 

Инсталациони 

проводници и 

каблови  

34 

-Електроинсталациони проводници; 

-Телекомуникациони проводници; 

-Инсталациони проводници и каблови 

-отвори кабл, правилно скине 

плашт и изолацију проводника; 

-настави (повеже) и изолује 
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са бакарним проводницима, 

коаксијални каблови, UТР каблови- 

врсте и конструкциони елементи; 

-Материјали за изолацију 

инсталационих проводника и каблова; 

-Електричне и преносне 

карактеристике инсталационих 

каблова и проводника; 

-Специјална кљешта за обраду каблова 

и конектовање; 

-Лемилице, универзални инструмент и 

остали инсталациони алат; 

наставак: 

-направи окце у зависности од 

завртња; 

-залеми крајеве и поставља кабл 

папучице и фастоне; 

-скине изолацију, настави и 

изолује проводник. 

-навeде врсте и конструктивнс 

елементе каблова и проводника; 

-припреми алат и материјал за 

обраду и повезивање 

инсталационих каблова на 

конекторе; 

-објасни врсте и улогу 

инсталационе опреме и уређаја; 

Штампане 

плоче 
64 

-Електронске компоненте - пасивне и 

активне (врсте, симболи и 

карактеристике); 

-Очитавање и мерење вредности 

пасивних компонети; 

-Диоде-врсте, испитивање 

исправности. одређивање аноде и 

катоде унимером; 

-Транзистори - врсте, одређивање типа 

транзистора и његових слсктрода В, Е, 

С и испитивање исправности; 

-Интегрисана кола, микрофони, 

слушалице и остале електронске 

компоненте; 

-Електричне шеме електронских кола; 

-Каталози за електронске компоненте; 

-наведе и објасни врсте, 

карактеристике, улогу и 

практичну примену пасивних 

електронских компонената у 

електричним колима; 

-изврши очитавање вредности и 

измери отпорност и исправност 

пасивних електронских 

компоненти; 

-објасни и наведе врсте, 

карактеристике, улогу и 

практичну примену активних 

електронских компонената у 

електронским колима; 

-одреди врсту, тип транзистора и 

диоде и њихове електроде и 
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-Избор потребних компонената са 

електричне шеме помоћу каталога; 

-Пертинакс плоча за израду штампане 

плоче; 

-Технолошки поступак израде 

штампаних плоча; 

-Начини испитивања исправности веза 

на штампаној плочи; 

-Поступак лемљења и прибор за 

лемљење и одлемљивање 

компонената; 

-Инструменти за испитивања 

компонената и веза на плочама 

(универзални инструменти, сигнал 

генератор, осцилоскоп, извори 

напајања) и оживљавање штампане 

плоче; 

-Прописи и стандарди за израду 

штампаних плоча; 

-Лемилице и специјални наставци за 

лемљење и одлемљивање интегралних 

кола, универзални инструменти и 

електроничарски алат. 

исправност мерењем; 

-наведе и објасни врсте, 

карактеристике и практичну 

примену интегрисаних кола; 

-уради спецификацију потребних 

компоненти из каталога на 

основу дате електричне шеме; 

-опише технолошки поступак 

израде штампане плоче; 

-направи штампану плочу на 

основу пројекта и испита 

исправност веза на штампаној 

плочи; 

-монтира (залеми) компоненте на 

штампану плочу, изабере 

одговарајуће инструменте за 

испитивање штампаних плоча и 

изврши њихово испитивање; 

-отклони грешке и кварове на 

штампаној плочи; 

Блок настава 30 

Пројектни задатак: 
-Електрична шема и спецификација компонената; 
-Припрема подлоге и израда штампане плоче; 
-Монтажа компонената и провера исправности склопа: 
-Презентовање пројектног задатка и демонстрација рада 

склопа; 

-користи стручну терминологију у овој области; 
-примени мере заштите на раду; 
-примени препоруке за инсталацију опреме и 

заштиту опреме од квара проузрокованог 
неправилним руковањем. 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 
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I Планирање наставе 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира 

како да ученици остваре исходе и да изабере одговарајуће методе,  активности и технике за рад са ученицима. 

Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине које су ученику потребне за даље 

учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на 

основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи разликују, да се неки могу лакше и 

брже остварити, док је за одређене потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима.  Исходе треба 

посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. На ставу у том смислу треба усмерити на развијање 

компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

 

 

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз вежбе, при чему се ученици се деле у групе до 15 ученика. Програм за други разред 

организован је кроз два модула и блок наставу. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, 

индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, практичан рад, визуелне методе, вербалне 

методе, демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, 

софвтвери, шеме, панои..) 

На часовима вежби потребно је урадити следеће: 

 

1. У оквиру модула Инсталациони проводници и каблови 

- ученицима приликом реализације практичне наставе дати теоријска упутства за рад;  

- научити ученике да користе каталоге различиотих произвођача каблова; 

- показати и демонстрирати означавање каблова; 

- објаснити особине и карактеристике различитих врста каблова у електротехници; 

- показати примену алата за рад са кабловима; 
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- објаснити лемљење и практично демонстрирати. 

 

2. У оквиру модула Штампане плоче 

-Ученицима објаснити особине и карактеристике електронских компоненти - пасивне и активне (врсте, симболи и 

карактеристике); 

- ученицима показати како се врши очитавање и мерење вредности пасивних компонети; 

- ученицима објаснити особине и карактеристике диода-врсте, испитивање исправности. одређивање аноде и катоде 

унимером; 

-ученицима објаснити особине и карактеристике транзистора - врсте, одређивање типа транзистора и његових слсктрода 

В, Е, С и испитивање исправности; 

-ученицима објаснити особине и карактеристике интегрисаних  кола, микрофона, слушалица и осталих електронских 

компоненте; 

-ученицима објаснити како се читају електричне шеме електронских кола; 

-објаснити како се користе каталози за електронске компоненте; 

-демонстрирати избор потребних компонената са електричне шеме помоћу каталога; 

-показати ученицима пертинакс плоча за израду штампане плоче; 

-ученицима објаснити и показати технолошки поступак израде штампаних плоча; 

-ученицима показати начине испитивања исправности веза на штампаној плочи; 

-објаснити и показати поступак лемљења и прибор за лемљење и одлемљивање компонената; 

-показати, објаснити и демонстрирати инструменте за испитивања компонената и веза на плочама (универзални 

инструменти, сигнал генератор, осцилоскоп, извори напајања) и оживљавање штампане плоче; 

 

3. У оквиру модула Блок настава ученике делити у мање групице (до 3 ученика) или користити индивидулани рад у 

складу са могућностима. 

- са ученицима реализовати пројектни задатак који садржи следеће компоненте: 

*електрична шема и спецификација компонената,  

*припрема подлоге и израда штампане плоче, 

*монтажа компоненти и провера исправности склопа; 

*презентовати пројектни задатак идемностриради рад склопа. 
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III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, учесталост 

јављања, квалитет одговора, уважавање гледишта других ученика, однос према раду, способност примене теоријских 

знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- тестове знања; 

- тестове практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

IV Међупредметне компетенције 

- Компетенција за целоживотно учење; 

- Комуникације; 

- Рад с подацима и информацијама; 

- Дигитална компетенција; 

- Решавање проблема; 

- Сарадња; 

- Одговоран однос према здрављу; 

- Одговоран однос према околини; 

- Естетичка компетенција; 

- Предузимљивост; 

- Оријентација ка предузентиштву.  

 

Кроз наставни садржај Практичне наставе реализују се и општи принципи образовања и васпитања. 

 

Наставни предмет Практична настава омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси 

свим ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних 

облика учења (учење путем покушаја и погрешака, инструментално учење, учење по моделу, учење увиђањем...). Кроз 
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облике рада, наставне методе, коришћење разновсних наставних средстава, различиих софтвера, похваљивањем ученика, 

давањем препорука за даље напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет 

образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних 

планова и програма, иновација у електротехници ученицима ће бити омогућено континуирано напредовање у области 

електротехнике. Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну наставу, практичну наставу, допунску или 

додатну наставу, секције, ванаставне активности  као и учешће у различитим активностиваа током жиовота са циљем 

сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван установе, 

омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским старешином, 

стручним већем омогућава хоризонталну и вертикалну проходност, којом се осигурава могућност да ученици током 

образовања промене врсту образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и стицања вишег нивоа 

образовања (вертикална проходност);  

 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и 

даровити) уз обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима 

образовања и васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене 

материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим 

проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и 

индивидуализацију и наставом на даљину;  

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања 

одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се 

кроз континуирано међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и 

вредновање напредовање ученика.  

Кроз наставу Практична настава реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на практичној настави као и вежбама води се рачуна о ергонометрији, развијању и практиковању 

здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне 

компетенције за целоживотно учење (комуникација на матерњем језику, учење учења, дигиталне компетенције,..) 

међупредметне компетенције и стручне компетенције у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик 

ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, да прати и 
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контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће умети да 

пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, 

стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности 

самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу 

инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

 

Кроз наставу Практична настава оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања 

и васпитања оствариће се кроз усмено изаражавање, писмене задатке, домаће задатке, пројектну наставу, практичну 

наставу, вежбе где ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз 

дијалог са наставником или другим ученицима, или кроз писану форму, изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице 

и ставове. Зависно од наставне јединице или типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да прикупља, анализира, 

организује и критички процењује информације; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим уленицима 

буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других;Ученику 

помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и другу, доступну литературу, како да разликује и повезује целине.  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан 

начин дошао до решења проблема који ми се свакодневно јављају.  

Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта 

не. Да зна како да се понаша у дигиталној комуникацији са другима.  

 

Кроз наставу Практична настава реализоваће се и стандарди образовања и васпитања. 

Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно 

самовредновање и вредновање рада наставника. 

Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору 

уџбеника;  

 

 

Стандард 1. Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења 

Показатељи 1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и 
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доприноси остваривању дефинисаних исхода образовања и васпитања. 

2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и 

развијању компетенција ученика. 

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, 

закључцима, тумачењима, актуелним подацима и савременим достигнућима. 

4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака. 

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан 

циљевима образовања и васпитања. 

7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета. 

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, 

функционално прате ток излагања у уџбенику и имају за циљ да допуне или 

појасне садржаје који одговарају програму предмета. 

Стандард 2. Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење 

Показатељи 

1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом 

предзнању. 

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и 

стицању функционалних знања. 

3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите 

облике рада. 

4. Уџбеник подржава различите стилове учења. 

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог 

напретка у учењу. 

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација. 

7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 

8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, 

његовом применом и даљим учењем. 

9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и 

мотивише за самостално учење. 

Стандард 3. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима 

Показатељи 1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру. 
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2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе 

предмета. 

3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и 

релевантни. 

4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно 

формулисани, различити по сложености и функцији и подстичу примену 

наученог. 

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у 

коме ученици живе и не доводе у опасност ученика, нити угрожавају 

животну средину. 

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени. 

Стандард 4. Језик уџбеника је одговарајући и функционалан 

Показатељи 

1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан. 

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика. 

3. Текст је језички и стилски уједначен. 

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту 

где се користе. 

5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 

Стандард 5. Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен 

Показатељи 

1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, 

врсту школе или образовни профил је уџбеник намењен. 

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и 

доследно. 

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и 

омогућава прегледност на свим уређајима на којима је предвиђено 

коришћење уџбеника. 

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално 

учење у складу са узрастом и предзнањем ученика. 

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран 

приступ садржајима. 

6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика. 
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Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

 

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље 

учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са 

тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео 

ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се 

односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање 

дискриминациjе и друго. 

 

Стандарди квалификација ће се реализовати кроз успешно завршен процес средњег стручног образовања. Програм 

средњег стручног образовања за стицање квалификација траје четири године. Квалификација се заснива на опису рада, 

циљевима и исходима средњег стручног образовања.  

  
 

Б: ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 

Грађанско васпитање 
Наставни предмет: Грађанско васпитање 

Образовни профил: Средња школа 

Разред: 2. 

Годишњи фонд часова: 37 
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Циљ учења наставног предмета Грађанско васпитање је да ученик, изучавајући различите друштвене појаве и процесе, 

постане свестан својих права и одговорности, осетљив за потребе појединаца и заједнице и спреман да активно делује у 

заједници уважавајући демократске вредности. 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

– исказује поштовање, брани и афирмише људска права, демократију и владавину закона; 

– критички разматра питања безбедности младих и процеса 

глобализације и доводи их у везу са поштовањем људских 

права; 

– својим понашањем не угрожава своју и туђу безбедност; 

– препозна ситуације угрожености нечијих права и проактивно делује; 

– критички разматра утицај медија на безбедност младих и 

процес глобализације са аспекта поштовања људских права; 

– проналази релевантне и поуздане изворе информација на 

којима заснива своје ставове о безбедности младих и процесу глобализације; 

– у комуникацији активно слуша друге и дискутује аргументима .  

 

Област/Тема Број часова Садржај Исходи 
      СВИ РАЗЛИЧИТИ,      

      А СВИ 

      РАВНОПРАВНИ 
 

20 Лични и друштвени идентитет. 

Социјална дистанца 

Осетљиве друштвене групе. 

Искљученост наспрам 

укључености у друштво. 

Дискриминација. 

Родно засновано насиље. 

Борба жена за равноправност. 

Повереник за заштиту 

равноправности. 

Стереотипи, аутостеротипи, 

хетеростереотипи, предрасуде, 

стигматизације, сегрегација. 

Ејџизам. 

– испољава у свом 

понашању 

толеранцију према 

различитости; 

– доведе у везу 

личне особине као 

димензије 

различитости и 

дискриминацију; 

– превиђа 

последице 

одрастања деце 

миграната у 

условима 



Школски програм 2022-2026. 
 

 

 

523 

 

 

Особе другачије сексуалне 

оријентације и њихова права. 

Особе са инвалидитетом. 

Националне мањине. Интеркулт 

одвојености од 

породице, дома, 

отаџбине; 

– наведе облике 

дискриминације; 

– разликује 

ситуације 

укључености 

наспрам 

искључености у 

друштвени живот 

заједнице; 

– аргументује 

значај 

супротстављања 

различитим 

врстама 

стереотипа и 

предрасуда; 

– разликује 

интеркултуралност 

од 

мултикултуралност

и; 

– аргументовано 

дискутује о родној 

равноправности и 

родно 

заснованом насиљу 

у свету и Србији; 

– наведе неколико 

      МЕДИЈИ ЗА ГРАЂАНЕ  

      И ГРАЂАНИ ЗА   

      МЕДИЈЕ 
 

17 Слобода и одговорност медија. 

Професионална етика 

новинара. 

Говор мржње у медијима. 

Цензура медија. 

Стереотипи у медијима. 

Информације од јавног значаја. 

РТС медијски јавни сервис 

Србије. 

Он лајн медији. 

Заступљеност осетљивих 

друштвених група у медијима. 

Истраживачко новинарство. 

Сензационализам у медијима. 

Комерцијални програми у 

медијима. 

Будућност медија. 



Школски програм 2022-2026. 
 

 

 

524 

 

 

невладиних 

организација које 

се баве 

питањима заштите 

људских права и 

циљеве њихових 

активности; 

– наведе 

најзначајније 

институције и 

документа у Србији 

и 

Европској унији 

које се баве 

заштитом 

равноправности; 

– доводи у везу 

слободу медија и 

развој демократије; 

– препознаје 

примере говора 

мржње у медијима; 

– критички 

разматра питање 

цензуре и 

сензационализма у 

медијима, границе 

између права на 

информисање и 

права 

на заштиту 
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приватности; 

– наведе принципе 

новинарске етике; 

– критички се 

односи према 

комерцијалним 

програмима у 

медијима; 

– препозна примере 

манипулације 

информацијама у 

медијима; 

– предвиђа у ком 

правцу ће се медији 

у будућности 

развијати 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

Увод у програм 

Уводне активности треба спровести путем вођеног разговора чији је циљ да се ученици упознају са програмом и начином 

рада. Подстицај се може користити на самом почетку часа или у тренутку кад наставник процени да је одговарајући. У 

разговору се могу користити питања која повезују обе теме и односе се на разумевање различитости међу људима, 

толеранцију и нетолеранцију различитости, утицају медија на људе и њихово понашање, као и питања о искуствима која 

су имали у прошлогодишњем истраживачко-пројектном раду у оквиру изборног програма Грађанско васпитање. 

Предлажемо да се разговор базира на дилеми да ли су различитости у друштву богатство или проблем. Питати ученике да 

ли могу навести примере два погрешна модела: једнак приступ различитим и различит приступ једнаким. У односу на 

њихове одговоре питати их одакле то знају и да ли медији помажу толеранцији на различитост или доприносе 

дискриминацији људи на основу различитости. Уколико је атмосфера пријатна и уколико 

је група по саставу иста као и претходне године наставник може да тражи од ученика, наравно уколико желе, да поделе са 

групом нека своја искуства када су се осећали да су у неравноправном положају или да су били дискриминисани, или су 

били сведоци таквих догађаја. Уводну активност треба завршити кратким упознавањем ученика са темама којим ће се 
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бавити и давањем одговорна на питања ученика. 

Примери за подстицај 

Половина их не жели за пријатеља, али то „није угрожавање‖ Истраживање које је ИПСОС у Србији провео 2012. године 

показује контрадикторности у ставовима према особама дру гачије сексуалне оријентације. Само 29% учесника 

истраживања сматра да су њихова права у нашој земљи угрожена (у групацији испитаника старијих од 60 година тај 

проценат је само 18), али истовремено 48% њих не би желело да их има за пријатеља, а 40% не би желело да их има као 

колегу на послу. Интересантна су и истраживања која су се бавила представљањем особа са другачијом сексуалном 

оријентацијом у нашим медијима. Она су показала да су овакве особе или невидљиве у медијима или су приказане у 

негативном контексту. Међутим, у истраживању које је урадио ГЛИЦ (Геј лезбејски инфо центар) 2015. утврђен је 

известан помак у смислу да је мање негативних текстова и погрдних речи али и даље треба радити на објективнијем 

приказивању ове осетљиве групе у медијима. 

 

Детерџент за прање веша 

Иако је поштовање равноправности једна од основних вредности Европске уније, један детерџент за прање веша је довео 

у питање да ли су сви грађани у ЕУ равноправни. У питању је афера око дуплих стандарда квалитета детерџента. Један за 

немачко или француско тржиште, а други за такозване периферне чланице Уније као што је Пољска, Бугарска, Румунија. 

Произвођач се бранио да детерџент који је нижег квалитета нема неке компоненте јер земље у које су га слале то не 

захтевају својим прописима. Наравно, о томе нису обавестили купце у тим земљама и свуда су се „вртеле‖ исте рекламе 

како је детерџент фантастичан у отклањању флека. Невоља је настала када је утврђено да постоје и други производи који 

су мање квалитетни за та тржишта (чипс, чоколада, нес кафа...). Ово све би остало скривено да нека удружења потрошача 

нису била упорна у доказивању дуплих стандарда квалитета и да медији то нису објавили. 

Тема СВИ РАЗЛИЧИТИ, А СВИ РАВНОПРАВНИ 

Својим садржајем ова тематска целина представља темељ за постизање циља програма Грађанско васпитање у средњој 

школи. 

Смештена је баш у програм за други разред јер тада ученици изучавају предмет Психологија који својим садржајем пружа 

подршку разумевању личног и друштвеног идентитета, процеса идентификације и имитације као и понашања индивидуе 

у социјалној интеракцији. 

Очекује се да све активности кроз које буду прошли ученици у оквиру ове теме воде ка развоју толеранције на 

различитост, осетљивости на различите облике дискриминације по основу различитости, затим да допринесу разумевању 

неких важних појмова у овој области као што су социјална дистанца, идентитет или 

осетљиве друштвене групе, као и да обезбеде упознавање са различитим докуменатима и телима која имају за циљ 
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заштиту равноправности (нпр. Конвенција о правима особа са инвалидитетом; 

Повереник за заштиту равноправности, Координационо тело за родну равноправност...). 

Садржаји који су предложени у оквиру ове теме свакако не исцрпљују све различитости које постоје међу људима али 

покривају оне које су најчешће и које су основ за негативне појаве као што су дискриминација у различитим облицима, 

сегрегација, стереотипи, предрасуде. Ученици другог разреда свакако већ имају 

сазнања о тим појавама, а неки од њих су имали и лична непријатна искуства или познају особе које су их имале. 

Истраживачку активност треба тако водити да се тема проучава на општем нивоу, 

да је све поткрепљено чињеницама и да се доводи у везу са људским правима. Уколико се у току рада појаве реакције 

ученика које указују да је тема сувише узнемиравајућа за неког од њих потребно је да наставник преузме иницијативу за 

даљи ток комуникације и не дозволи да неко буде повређен. То се посебно односи на рад на дискриминацији, 

предрасудама, роднозаснованом насиљу. 

Како су у табели поред тема дати кључни појмови садржаја, у наставку овог упутства се, уз сваки од њих, налази кратко 

појашњење као оријентир наставнику за планирање активности, што не умањује његове могућности да се фокусира и на 

неке друге садржаје али водећи рачуна о наведеним исходима. 

СВИ РАЗЛИЧИТИ, А СВИ РАВНОПРАВНИ: 

Лични и друштвени идентитет. Развој идентитета деце која одрастају одвојена од породице, дома, отаџбине. 

Социјална дистанца. Личне особине као димензије различитости и основ за дискриминацију. 

Осетљиве друштвене групе и њихова осујећења. Индикатори за одређивање ко припада овим групама. 

Искљученост наспрам укључености/инклузије у друштвени живот заједнице. Страх да нећемо бити прихваћени онакви 

какви јесмо. Имитација и идентификација као покушај да будемо као други како бисмо били прихваћени. 

Толеранција различитости наспрам дискриминације засноване на различитости. Облици дискриминације. 

Родна статистика Србије. Родно засновано насиље као облик дискриминације и кршења људских права. Борба жена за 

равноправност у прошлости у Србији, Европи и у свету. Повереник за заштиту равноправности у Србији – чиме се 

бави и да ли има посла? 

Стереотипи, аутостеротипи, хетеростереотипи, предрасуде и стигматизације. Како се препознају и како им се 

супротставити? 

Ејџизам – предрасуде према старима. Вишеструка дискриминација старих. 

Особе другачије сексуалне оријентације и њихова права. 

За и против Параде поноса.  

Општи принципи Конвенције о правима особа са инвалидитетом. Мере којима држава штити права ове осетљиве 

друштвене групе. 
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Остваривање индивидуалних и колективних права националних мањина. Мањине у Србији - Национални савети 

националних мањина у Републици Србији. Срби као мањина у другим земљама. Интеркултуралност и 

мултикултуралност. Живимо заједно или једни поред других. 

Невладине организације у Србији и свету које се баве мањинским групама и заштитом људских права. На које све 

начине делују и који су им циљеви? 

Примери сегрегације, дискриминације и прогањања мањинских група кроз историју (хришћани у старом 

Риму,спаљивање вештица у средњем веку, Јевреји у Шпанији у 15 веку, домородачко становништво у Новом свету, Роми, 

хомосексуалци, ментално оболеле особе, Холокауст...). 

Примери за подстицај 

Родна статистика 

И поред Закона о равноправности полова из 2009. Године родна статистика у Србији није задовољавајућа. Жене су још 

увек ретко на позицијама извршне власти. Број министарки у Влади од 2001. године варирао је од две до четири. У 

многим извршним одборима општина и градова нема ниједне жене. Само је 5% жена на 

положају председнице општина. Жене су упадљиво одсутне и на позицијама руковођења одборима Народне скупштине 

(10%), у посланичким групама (10%) и органима државне управе, као и у секторима као што су безбедност, економија, 

енергетика, спољна политика и спорт. Жена нема у управним одборима јавних агенција 

и завода, а ретко се нађу на позицијама руковођења у јавним предузећима и правним субјектима са великом 

финансијском моћи и профитабилним делатностима. Ово говори о континуитету праксе да, што је виша позиција у 

институцији, односно органу одлучивања, то је учешће жена мање. Њихова присутност расте на нижим местима 

одлучивања, а нарочито на извршилачким позицијама без утицаја на доношење одлука. Ромкиње, жене са инвалидитетом 

и припаднице других рањивих група упадљиво су одсутне из јавног и политичког живота. 

Србија као мултиетничка држава 

У нашој земљи поред Срба, живе многобројне етничке заједнице различите у погледу историјског, социо-културног и 

демо графског развитка, религије и језика. По попису из 2011. Године Срби као већински народ чине 83,3% 

становништва, затим следе Мађари са 3,5%, Роми 2,1% и Бошњаци 2,0%, док остале националности партиципирају са 

испод 1%, као што су Хрвати, Словаци, Власи, Албанци и други. У  остале националности‖ сврстане су етничке заједнице 

са мање од две хиљаде припадника (Египћани, Ашкалије, Чеси, Јевреји и др.) којих има укупно 17, 6 хиљада (0,2%). Број 

лица која су искористила своје Уставом загарантовано право и нису желела да се национално декларишу износи 160,3 

хиљада (2,2%). Такође, значајан је и број лица (30,7 хиљада или 0,4%) која су се изјаснила у смислу регионалне 

припадности (на пример, Војвођанин, Шумадинац, Ваљевац, Београђанин и слично). 

У Републици Србији 2017. године регистрован је 21 савет националних мањина чији се рад финансира из буџета 
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Републике Србије. 

Рекламе за Бенетон 

Ниједна фирма није имала рекламне капмање за своје производе које су изазивале толико бурне реакције као што је то 

Бенетон. За њихове производе карактеристичне су јарке боје које се смело комбинују у складу са слоганом Уједињене 

боје Бенетон. 

Главни фотограф бренда Оливијеро Тоскани зато за рекламне кампање већ годинама ствара провокативне социјалне 

фотографије које уједињују различитости у друштву. Познате су његове фотографије на којима црнкиња доји белу бебу, 

на којима се љубе католички свештеник и опатица или фотографија са три иста срца извађена из човека на којима пише 

црно, бело, жуто. На његовим фотографијама налазе се и особе са Дауновим синдромом или анорексијом, као и умирући 

од СИДЕ. За Тосканија нема ужасне слике, постоји само ужасна реалност. За неке је то врхунски пример ангажоване 

уметности, а за друге је то неприхватљива провокација. 

Тема МЕДИЈИ ЗА ГРАЂАНЕ, ГРАЂАНИ ЗА МЕДИЈЕ 

Имајући у виду колико су медији присутни у животу средњешколаца, за очекивати је да ова тема буде интересантна и 

подстицајна за истраживање и пројекте. Због утицаја који медији имају на развој грађанства и демократије у једном 

друштву сасвим је логично што се у оквиру других тема увек налазе и садржаји који праве везу са медијима. Међутим, 

потребно је овој теми посветити и посебну пажњу како би се заокружено, из различитих углова, сагледале моћи медија, 

како у позитивном тако и у негативном смислу. Иако све теме и сви садржаји омогућавају да ученици унапређују своју 

компетенцију критичког мишљења у овој теми је то посебно изражено јер се тражи од ученика да разликују употребу од 

злоупотребе медија, танку границу између доступности информација и нарушавања приватности, оправданости и 

неоправданости цензуре у медијима и друго. Како се већ данас живи у свету преплављености информација, тачних, 

полутачних и нетачних, за сваку особу је важно да се према њима критички односи и изгради ставове засноване на 

објективно датим чињеницама, а не гласинама, претпоставкама, лажима. У оквиру овог програма има пуно 

простора за развој медијске писмености. За овај изборни програм је посебно значајно питање на који 

начин грађани могу утицати на медије. Било би добро да ученици у будућности не буду само прости примаоци 

информација већ и активни учесници у креирању медијске стратегије и квалитета медија. Рекламе у медијима су изузетно 

погодне за анализу што доприноси освешћивању какав утицај имају на људе, посебно младе у развоју. Ученици могу 

гледајући актуелне рекламе да дођу до валидних закључака о њиховим порукама (посебно оних које су скривене). Могу 

се бавити анализом како се подстиче потрошачка 

култура у развијеним земљама где се баца огромна количина хране и исправне технике без емпатије за милионе људи 

који немају елементарне услове за живот. Као и за прву теме у наставку је следи кратко појашњење за наведене садржаје. 
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МЕДИЈИ ЗА ГРАЂАНЕ И ГРАЂАНИ ЗА МЕДИЈЕ 

Веза између демократије и слободе медија. Уставне гаранције слободе изражавања. Ограничења неопходна да би се 

спречиле повреде права других људи. Значај међународних организација и стандарда за слободу изражавања и 

остваривања права на информације. 

Слобода и одговорност медија. Професионална етика новинара. Манипулације информацијама. Притисци на новинаре. 

Граница између права на информисање и права на заштиту приватности. 

Говор мржње у медијима – улога регулаторних и независних тела и правосуђа. 

Цензура медија – потреба или опасност за демократију. 

Стереотипи у медијима. 

Имаш право да знаш - улога законске регулативе и Повереника за информације од јавног значаја. 

Улога медија у изборним кампањама политичара и партија. 

РТС медијски јавни сервис Србије – зашто је важно да постоји и колико кошта грађане годишње? Утицај грађана на 

квалитет рада медијског јавног сервиса и његову одговорност да буде објективан и равноправан у приказивању свих 

грађана и њихових права. 

Он лајн медији. Провера тачности информација у он лајн новинарству. Друштвене мреже као медији. Покрет anti social – 

напуштање друштвених мрежа. 

Заступљеност осетљивих друштвених група, жена,деце и националних мањина у медијима. Њихова видљивост и 

објективно представљање. 

Истраживачко новинарство. Улога медија у откривању незаконитих активности, покретању хуманитарних акција, 

образовању људи. 

Сензационализам и једностраност – добар профит за медије. Повреда права на приватност или слободан избор 

појединаца да учествују и гледају/читају такве садржаје. Комерцијални програми у медијима и брига о потрошачима. 

Права потрошача – ко и на који начин их штити. Допринос медија подстицању потрошачке културе. 

Будућност медија.Примери за подстицај 

Новинар – опасно занимање Министар унутрашњих послова Словачке Роберт Калињак поднео је оставку на функцију, 

након антивладиних протеста организованих широм земље после убиства истраживачког новинара 

Јана Куцијака. Пре него што је убијен, Куцијак је радио на причи о утицају италијанске мафије у Словачкој. 

И у другим земљама новинари који истражују „недодирљиве‖ људе и послове у ризику су да настрадају. Међутим, мало 

је земаља где грађани због тога протестују, а политичари дају оставке што је свакако показатељ изграђености једног 

грађанског друштва. 

Често се дешава да се владајућа странка обрачунава са новинарима који је критикују уместо да решавају проблеме на које 
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им они указују. Један од примера је међународни инцидент који се десио када је новинар Вашингтон поста Џамала 

Кашоги убијен у конзулату Саудијске Арабије у Истамбулу. Кашоги је критиковао своју земљу због војне интервенције у 

Јемену, дипломатског спора са Канадом и хапшења активиста за права жена. 

Доступност информација 

У Србији, крајем 1995. са радом почиње интернет сајт радија Б92, и то годину дана пре него што ће британски BBC 

добити своју онлајн верзију. Статистика каже да сада у нашој земљи 97,8% домаћинстава има телевизор и 68% има 

интернет с тим што тај проценат стално расте. Упркос томе у бројним  истраживањима констатује се да Срби нису 

довољно информисани о важним питањима из области политике, здравља, права и одговорности, образовања. 

Милиони људи су на интернету, али други милиони људи нису. Свет се дели на оне који су преплављени вестима, 

информацијама и на оне који их немају, односно не могу их добити. Информацијски јаз између младих, сиромашних, 

смохраних мајки и неких етничких група, с једне стране, и старијих људи, богатијих 

и неких група белаца, са друге стране – постаје све већи. Све је више података, мишљења, више слободе изражавања, али 

све је теже знати шта се заправо догађа, шта је тачно, а шта не. 

Познавање кључних чињеница у јавној политици је невероватно фрагментарно и нетачно као што је показано у једном 

истраживању из 2014. године. На пример, истраживање је показало да Британци којима су информације о друштву 

прилично доступне мисле да имигранти чине 24% посто популације (готово двоструко од стварне бројке од 13%) и верују 

да је скоро 24% радно способног становништва незапослено (права бројка је 7%). 

Уместо борбе да вести буду тачне и проверене медији се боре ко ће је пре објавити. На то указује догађај у нашој земљи 

када се неколико пута појавила вест да је познати глумац, тада врло болестан, умро иако то није било тачно. Његова 

породица је била узнемирена јер је почела да добија изразе саучешћа иако је глумац још увек био жив. Нико није 

одговарао за те лажне вести. 

 
 

Верска настава 

Допунска настава 

Српски језик и књижевност 
Програм допунске наставе  
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 Српски језик и књижевност –други  разред  

                 

  

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знање или су били одсутни са часова и за оне који желе 

да утврде своје знање, са циљем разумевања препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, 

умења и вештина из наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета  експлоатација и одржавање 

моторних возила.  

  

                   Циљеви допунске наставе  :  

   

 усвајање минимума знања ученика у складу са стандардима образовања;  

 осамостављивање ученика у процесу учења.   

                       Задаци допунске наставе  :  

  уочавање проблема и израда плана рада  

 Оцењивање  

 

 

Наставни  
 садржај / активнпст  

Брпј часпва  Начин и ппступак 
пствариваоа  

Активнпсти   
ученика  

       Језик  
     

 10  - фрпнтални рад  
- индивидуални рад  
- кпмбинпвани рад  
- вербалне метпде  
- демпнстративне   
  метпде  

- решаваое прпблема  

- слуша  
- упчава  
- извпди закључке  
- ради уз ппмпћ  
  наставника   
- пдгпвара на питаоа  
- пбјашоава  
- анализира  

      Коижевнпст     15  - фрпнтални рад  
- индивидуални рад  

- слуша  
- упчава  
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- кпмбинпвани рад  
- вербалне метпде  
- демпнстративне   
  метпде  

- решаваое прпблема  

  

- извпди закључке  
- ради уз ппмпћ  
  наставника   
- пдгпвара на питаоа  
- пбјашоава  
- анализира  

  Језичка култура    
 

 10  - фрпнтални рад  
- индивидуални рад  
- кпмбинпвани рад  
- вербалне метпде  
- демпнстративне   
  метпде  

- решаваое прпблема  

  

- слуша  
- упчава  
- извпди закључке  
- ради уз ппмпћ  
  наставника   
- пдгпвара на питаоа  
- пбјашоава  
- анализира  
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Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма  

       I  Планирање наставе и учења  

       На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених радњи, али и од специфичности и индивидуалних карактеристика ученика.  

       

  

      II  Оставаривање наставе и учења  

      Настава се реализује кроз теоријску наставу и вежбе. . Наставник користи различите методе и облике рада. У настави 

се могу користити различита наставна средства, (рачунар,пројектор,, шеме, панои, речници, критике, стручна литература, 

електронске књиге, интерпретације уметника, глумаца...)као и посете библиотекама и другим установама културе у 

нашем граду.  

      III  Праћење и вредновање наставе и учења  

      Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет 

одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

      Вредновање остварености исхода врши се кроз:  

           - праћење остварености исхода;  

           - усмено излагање;           

          - активности ученика на часовима;  

 

Енглески језик 
 

           ПЛАН И ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ПРЕДМЕТ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

РАЗРЕД:  I, II, III, IV  

Недељни фонд:  1 час  
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Годишњи фонд: 30- 37 (укупан фонд за све разреде)  

 

ЦИЉЕВИ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ: 

 

Циљ допунске наставе је надокнадити губитке у знању или вештинама и тако оспособити ученике за успешно учење 

енглеског језика.  

Задаци су савладавање  пређеног  градива у зависности од потреба ученика и одељења. 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе 

да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања 

знања, умења и вештина из наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета  

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА  
ИСХОДИ САДРЖАЈ  БРОЈ ЧАСОВА  

СЛУШАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

усменог говора 

• разуме краће исказе који садрже 

фреквентне речи и структуре 

(информације о личностима, 

послу, породици, куповини, 

школи, ближем окружењу) 

• разуме  најбитније информације 

у кратким и једноставним 

обавештењима (преко разгласа,на 

улици, на шалтеру) и правилно 

их користи 

Општа тематика 

- Из живота младих: дружење, слободно 

време. 

- Породица и друштво: живот и обичаји; 

правила понашања у разним ситуацијама; 

однос појединца према животној средини. 

- Из савременог живота и тековина 

културе и науке народа чији се језик учи и 

наших народа: збивања у свету; значајнији 

историјски догађаји; разни видови 

уметничког и научног стваралаштва; 

заштита културног блага. 

Стручна тематика   

Опште теме везане за струку и практичан 

рад у струци. 

 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

         I. РЕЧЕНИЦА 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

ЧИТАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

прочитаних 

текстова 

• чита и разуме различите врсте 

кратких и прилагођених текстова 

(једноставнија лична / пословна 

писма, позивнице, термини, 

проспекти, упутства, огласи) 

препознајући основна значења и 

релевантне детаље 

• открива значење непознатих 
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речи на основу контекста и /или 

помоћу речника  

 

      – Систематизација свих типова 

       реченица 

       – Директна и индиректна питања 

       – Индиректни говор: рецептивно и              

продуктивно 

        а) изјаве и питања  

        б) молбе, захтеви, наредбе 

        а) изјаве са променом глаголских 

времена 

        – Одређене релативне клаузе 

         – Сложене реченице: временске 

клаузе, 

          узрочне клаузе , допусне клаузе 

      II. ИМЕНИЧКА ГРУПА 

        1. Члан 

– Разлике између одређеног и неодређеног 

       члана у ширем контексту 

      2. Именице 

        – Бројиве и небројиве именице 

       3. Заменички облици 

         а) Заменице 

       – Личне заменице у функцији субјекта 

и 

       објекта 

      – Показне заменице 

      – Односне заменице 

       б) детерминатори 

      – Показни детерминатори 

       – Неодређени детерминатори 

       – Присвојни детерминатори 

       4. Придеви 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

ГОВОР 

 

Оспособљавање 

ученика за 

кратко 

монолошко 

излагање и за 

учешће у 

дијалогу на 

страном језику 

• описује ситуације, прича о 

догађајима и аргументује ставове 

користећи једноставне изразе и 

реченице 

• води једноставне разговоре 

 (телефонира), даје информације 

и упутства, уговара термине 

реагује учтиво на питања, 

захтеве, позиве, извињења 

саговорника 

 

ПИСАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за писање 

краћих текстова 

различитог 

садржаја 

• комуницира у свакодневним 

ситуацијама и размењује 

информације, блиске његовим 

интересовањима (писмено и 

усмено) 

• • преводи усмено 

• или писмено кратке поруке у 

• складу са потребама 

• комуникације 

•  • Напише кратко лично писмо, 

поруку, разгледницу, честитку 

•  

ЗНАЊЕ О 

ЈЕЗИКУ  

 

 

• препознаје и правилно користи 

основне фонолошке (интонација. 

прозодија, ритам) и 

морфосинтаксичке категорије, 

(именички и глаголски наставци,  
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основни ред речи) 

користи садржаје медијске 

продукције 

намењене учењу страних језика 

(штампани медији, аудио/видео 

записи, компакт диск, интернет 

итд.) (штампани медији, 

аудио/видео записи, компакт 

диск, интернет итд.) 

 

       – Обновити компарацију придева 

        –too/not…enough/not as…(as)/…than 

        5. Бројеви 

       – Обновити просте и редне бројеве 

       6. Кванитификатори 

       III ГЛАГОЛСКА ГРУПА 

       1. Глаголи 

       – Обновити разлику у употреби Present 

       Simple, Present Continuous; Past Simple, 

        Past Continuous 

       – Обновити све употребе Present 

Perfect 

        – Used to 

      – Начини изражавања будућности, 

планова у        будућности (going to , will) 

      – Модални глаголи: should, must , will, 

may, 

       might 

– Пасивне конструкције – садашње и 

прошло 

време – The Present Simple, The Past Simple 

       (продуктивно и рецептивно), 

       – Present Perfect Passive (рецептивно) 

       3. Предлози и најчешћи прилози за 

       оријентацију у времену и простору. 

       4. Први кондиционал, други 

кондиционал    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма  
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I Планирање наставе и учења  
На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

 
II Оставаривање наставе и учења  
Настава се реализује кроз теоријску наставу. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, 

индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, визуелне методе, вербалне методе, 

демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софтвтвери, 

шеме, панои..)  

 
III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет 

одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

 
Вредновање остварености исхода врши се кроз:  
- праћење остварености исхода;  
- усмено излагање;  
-;активности ученика на часовима  

 
 

Физичко васпитање 
Програм допунске, додатне и секције 

Назив наставног предмета: Физичко васпитање 

Циљ учења физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са 

осталим васпитно - образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика. План допунске и додатне 

за циљ има да темељније презентује одређени наставни садржај и отклони све недоумице са редовне наставе, као и да се 

усавршавају одређени наставни садржаји кроз додатне часове рада. 

Разред: Први, други, трећи и четврти 
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Исходи Област/Тема       Садржај 
       Укупан број 

часова 

-Именује моторичке 

способности које треба 

развијати 

-- Примени адекватна 

средства 

-      Учествује на школском 

такмишењу и у систему 

школских спортских 

такмичења 

Провера физичких  

способности(иницијал

но тестирање) 

 

- Вежбе обликовања 

(јачања, лабављење и 

растезање); 

- Вежбе из корективне 

гимнастике; 

- Провера стања 

моторичких и 

функционалних 

способности 

2 

Кратко опише основне 

карактеристике и правила 

атлетике, гимнастике и 

спортске гране - дисциплина 

које се уче 

Атлетика 

 

АТЛЕТИКА 

У свим атлетским 

дисциплинама треба 

радити на развијању 

основних моторичких 

особина за дату 

дисциплину; 

Трчања: 

Усавршавање технике 

трчања на кратке и 

средње стазе: 

- 100 м ученици и 

ученице;  

- 800 м ученици и 

ученице; 

- штафета 4 x 100 м 

ученици и ученице 

3 
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Вежбање технике трчања 

на средњим стазама 

умереним интезитетом и 

различитим темпом у 

трајању од 5 до 10 мин.  

Крос: јесењи и пролећни  

- 800 м ученице,  

- 1000 м ученици. 

Скокови: 

Скок удаљ техником 

увинућа  

Скок увис леђном  

Бацања: 

Бацање кугле, једна од 

рационалних техника 

(ученице 4 кг, ученици 5 

кг). 

Спровести такмичења у 

одељењу, на резултат, у 

свим реализованим 

атлетским дисциплинама.  

 

- Одржава стабилну и 

динамичку равнотежу у 

различитим кретањима 

-изводи ротације тела 

Спортска гимнастика 

са елементима 

акробатике: Вежбе на 

справама и тлу 

 

1. Вежбе на тлу 

2. Прескок 

3. Кругови 

4. Разбој 

5. Вратило 

6. Греда 

2 

Користи елементе технике у 

игри 

Спортска 

игра(Рукомет, 

• Понављање и 

учвршћивање раније 
11 
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Примењује правила у игри 

Учествује на спортским 

такмичењима 

Кошарка, 

одбојка,фудбал) 

обучаваних елемената 

игре;  

• Даље проширивање и 

продубљавање техничко-

тактичке 

припремљености ученика 

у складу са изборним 

програмом за дату игру. 

На основу претходних 

умења у техници и 

тактици наставник 

планира конкретне 

садржаје из спортске 

игре; 

• Актив наставника, 

према програму који сам 

доноси (из програма 

трећег разреда (програм 

по избору ученика) у 

складу са могућностима 

школе, организује 

наставу за коју ученици 

покажу посебно 

интересовање; 

• Препорука: уколико је 

могуће, организовати 

наставу пливања 

(посебно обуку за 

непливаче). 

 

Секција: Први, други, трећи, четврти разред 
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Исходи Област/Тема       Садржај 
       Укупан број 

часова 

Користи елементе технике у 

игри 

Примењује правила у игри 

Учествује на спортским 

такмичењима 

Спортска игра 

(Рукомет) 

 

 

• Понављање и 

учвршћивање раније 

обучаваних елемената 

игре;  

• Даље проширивање и 

продубљавање техничко-

тактичке 

припремљености ученика 

у складу са изборним 

програмом за дату игру. 

На основу претходних 

умења у техници и 

тактици наставник 

планира конкретне 

садржаје из спортске 

игре; 

• Актив наставника, 

према програму који сам 

доноси (из програма 

трећег разреда (програм 

по избору ученика) у 

складу са могућностима 

школе, организује 

наставу за коју ученици 

покажу посебно 

интересовање; 

• Препорука: уколико је 

6 

Користи елементе технике у 

игри 

Примењује правила у игри 

Учествује на спортским 

такмичењима 

Спортска игра 

(Кошарка) 

 

 

8 

- Користи елементе технике у 

игри 

Примењује правила у игри 

Учествује на спортским 

такмичењима 

Mали фудбал 

 
 

4 
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могуће, организовати 

наставу пливања 

(посебно обуку за 

непливаче). 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира 

како да ученици остваре исходе и да изабере одговарајуће методе,  активности и технике за рад са ученицима. 

Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине које су ученику потребне за даље 

учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на 

основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи разликују, да се неки могу лакше и 

брже остварити, док је за одређене потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима.  Исходе треба 

посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. На ставу у том смислу треба усмерити на развијање 

компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. Током 

реализације часова физичког васпитања давати информације о томе које вежбе позитивно утичу на статус њиховог 

организма, с обзиром на карактеристике њихове професије, а које негативно утичу на здравље. Ученици који похађају 

трогодишње стручне школе далеко су више оптерећени у редовном образовању практичном и теоријском наставом од 

осталих ученика; Због тога је физичко васпитање, у овим школама, значајно за активан опоравак ученика, компензацију и 

релаксацију с обзиром на њихова честа статичка и једнострана оптерећења. Теоријска знања из области физичких 

активности су од великог значаја за укупним бављењем физичким вежбама. 

 

 

II Оставаривање наставе и учења  

- Садржаји програма усмерени су на:  
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- развијање физичких способности;  

- спортско-техничко образовање;  

- повезивање физичког васпитања са животом и радом.  

У колико се укаже потреба, садржај програма се прилагођава како би се избегле негативне последице по здравље деце. 

Настава се реализује у циклусима који трају приближно 10-12 часова (узастопних). Наставнику физичког васпитања је 

остављено да, зависно од потреба, прецизира трајање сваког циклуса, као и редослед њиховог садржаја. 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, доношење 

опреме, понашање ученика на часу, уважавање гледишта других ученика, однос према раду, способност примене 

практичног знања у конкретним  условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- васпитни део(доношење опреме, дисциплина на часу); 

- образовни део (практичне вештине); 

- активности ученика на часовима; 

 

IV Међупредметне компетенције 

1) Компетенцију за целоживотно учење 

2) Комуникацију 

3) Решавање проблема 

4) Сарадњу 

5) Одговоран однос према здрављу 

6) Одговоран однос према околини. 

 

Кроз наставни садржај  додатне, допунске и секције који се реализује као допуна Физичког васпитања остварују се и 

општи принципи образовања и васпитања. 

Наставни предмет Физичко васпитање омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање 

шанси свим ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење 

разноврсних облика учења (учење путем покушаја и погрешака, учење по моделу, учење увиђањем...). Кроз облике рада, 
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наставне методе, коришћење разновсних наставних средстава, похваљивањем ученика, давањем препорука за даље 

напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет образовних постигнућа и развија се 

мотивација за учење код ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних планова и програма, иновација и нових 

антрополошких достигнућа   ученицима ће бити омогућено континуирано напредовање у области физичког развоја. 

Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну практичну наставу, допунску или додатну наставу, секције, 

ванаставне активности  (крос, фер плеј манифестације), као и учешће у различитим активностиваа током жиовота са 

циљем сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван 

установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским 

старешином, стручним већем.  

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и 

даровити) уз обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима 

образовања и васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене 

материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим 

проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и 

индивидуализацију и наставом на даљину;  

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања 

одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се 

кроз континуирано међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и 

вредновање напредовање ученика.  

 

Кроз додатну, допунску и секцију реализоваће се и допунски циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на практичној настави, води се рачуна о развијању и практиковању здравих животних стилова, свести о 

важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне компетенције за целоживотно учење 

(комуникација на матерњем језику,правилно усвајање ,дигиталне компетенције (коришћење дигиталних алата за 

унапређење практичног вежбања),..) међупредметне компетенције и стручне компетенције у складу са захтевима 

занимања. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, 

да прати и контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће 

умети да пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство.  
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Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, 

стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности 

самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу 

инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

 

Кроз додатну, допунску и секцију оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања 

и васпитања оствариће се кроз практичан рад, вежбе у којима ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од 

ученика се очекује да на српском језику, кроз дијалог са наставником или другим ученицима, или кроз практичан рад, 

аналитички и синтетички разложе вежбу, дају идеје, изразе своја мишљења кроз чињенице и ставове. Зависно од наставне 

јединице или типа часа, ученику се дају начини решавања одређених тактичких задатака и на основу конкретизованог 

решења ученик покушава да пронађе нове приступе.; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим 

уленицима буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других;  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени логичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин 

дошао до решења проблема који му се јављају.  

Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. Да зна како да се понаша и приступа одређеним садржајима, јер на тај начин 

чува и себе и друге другима.  

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље 

учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са 

тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео 

ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се 

односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање 

дискриминациjе и друго. 



Школски програм 2022-2026. 
 

 

 

547 

 

 

 
 

Математика 
  

  

 Географија 

 

Физика 
 

Назив предмета: ФИЗИКА - допунска настава 

Образовни профил: Електротехничар рачунара 

Разред: други 

Допунски рад се организује за ученике који , из објективних разлога , у редовној настави не постижу задовољавајуће 

резултате у неком од програмско-тематских подручја, за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са 

часова и за оне који желе да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања и отклањања нејасноћа и бржег и 

квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из наставног садржаја. 

    Задаци допунске наставе: Продубљивање и проширивање знања ученика, подстицање ученика на самосталан рад,    

развијање код ученика способности логичког мишљења, оспособљавање ученика за самообразовање уз помоћ литературе. 
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Област Бр. 

час. 

Садржај Исходи 

 

 

 

Хармонијске 

осцилације 

 

 

 

2 

 

Механичке хармонијске осцилације. 

Математичко и физичко клатно. 

Пригушене осцилације. Принудне 

осцилације,резонанција. 

Електрично осцилаторно коло. 

 

– разуме појам механичке резонанције,услове њеног 

настајања  

-уме да израчуна период и фреквенцију осциловања 

-рачуна период осциловања клатна и зависност периода 

од дужине клатна 

-повезује физичке величине у математичку формулу 

-претвара мерне јединице 

 

 

 

 

Таласи 

 

 

 

 

3 

Врсте механичких таласа. 

Одбијање и преламање таласа. 

Принцип суперпозиције. 

Прогресивни и стојећи таласи. 

Извори и карактеристике звука. 

Инфразвук и ултразвук 

Појам електромагнетних таласа. 

Интерференција и Дифракција 

светлости. 

-опише и објасни различите врсте механичких таласа и 

њихове карактеристичнепараметре; 

– разликује звук, ултразвук и инфразвук  

– разликује карактеристике звука (висина,јачина, боја), 

познаје штетан утицај буке и мере заштите; 

– образлаже појаве које су последица таласне природе 

светлости и њихову примену 

 -повезује физичке величине у математичку формулу 

-претвара мерне јединице 

 

 

 

 

Оптика 

 

 

 

 

 

 

3 

Закон одбијања светлости 

Огледала ,равна и сферна 

Закон преламања и сочива  

Индекс преламања светлости 

Оптички инструменти 

Интерференција.дифракција и 

поларизација светлости 

-разликује преламање од одбијања светлости 

- објасни основне законитости преламања и одбијања 

светлости 

 -разликује врсте сочива  и основне законитости 

преламања кроз њих 

-примењује једначину огледала и сочива у једноставним  

задацима 

-објасни појаве интерференције,дифракције и 

поларизације светлости 

 

 

Квантна 

својства ЕМ 

 

 

 

3 

 Планкова хипотеза. 

Фотоелектрични ефекат.  

Комптонов ефекат.Фотон. 

Корпускуларно-та 

– користи квантну природу електромагнетног зрачења за 

објашњење природе зрачења апсолутно црног тела и 

фотоефекта; 

-описује фотоефекат 
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Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења  

Приликом планирања наставе и учења потребно је руководити се:  

– индивидуалним разликама међу ученицима у погледу начина учења, темпа учења и брзине напредовања; 

 –интегрисаним приступом у којем постоји хоризонтална и верт. повезаност унутар истог предмета и различитих 

наставних     предмета 

 – активним методама наставе и учења; 

 – повезивањем активности и садржаја учења са животним искуствима ученика и подстицањем примене наученог у 

свак.животу;  

– неговањем радозналости, одржавањем и подстицањем интересовања за учење и континуирано сазнавање; 

II Остваривање наставе и учења  

зрачења и 

микрочестица 

 

ласни дуализам светлости 

Де Брољева хипотеза. 

 Квантовање енергије 

-објашњава де Брољеву релацију 

– повезује таласна и корпускуларна својства честица 

(фотона, електрона) и наводи појаве које то потврђују 

Структура 

атома 

 

 

 

3 

 

Модели атома(Бор -Радефорд) 

Борови постулати  

Рендгенско зрачење. 

Ласерско зрачење 

Спонтано и стимулисано зрачење 

 

– анализира спектар атома водоника користећи Борове 

постулате; 

– објашњава структуру периодног система елемената  

– повезује примену рендгенског зрачења са његовим 

својствима 

– објасни основни принцип рада ласера, повезује 

карактеристике ласерског зрачења са његовом применом; 

Структура 

атомског 

језгра 

 

 

 

2 

 

Језгро атома. Дефект масе и 

енергија везе.  

Радиоактивност. Закон 

радиоактивног распада. Интеракција 

радиоактивног зрачења са 

супстанцијом. Фисија и фузија. 

– објасни модел и стру. језгра и својства нуклеарних сила; 

– разуме примену и опасности природног и вештачког 

радиоактивног зрачења; 

– објашњава интеракцију рад.г зрачења са материјалима ; 

– придржава се мера заштите од  радиоактивног зрачења; 

увиђа предности и недостатке коришћења различитих 

извора енергије . 
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Програмски садржаји доследно су приказани у форми која задовољава основне методске захтеве наставе физике: 

– Поступност (од простијег ка сложенијем) при упознавању нових појмова и формулисању закона. 

– Очигледност при излагању наставних садржаја . 

– Повезаност наставних садржаја (хоризонтална и вертикална). 

Очекује се да ученици у добро осмишљеним и разноврсним активностима наставе развијају своје компетенције 

целоживотног учења кроз проналажење  додатних информација, критичко разматрање.Треба имати у виду да се неке 

планиране активности у пракси могу показати као неодговарајуће зато што су, на пример, испод или изнад могућности 

ученика, не обезбеђују остваривање исхода учења, не доприносе развоју компетенција, не одговарају садржају итд. 

Кључно питање у избору метода, техника, облика рада, активности ученика и наставника јесте да ли је нешто релевантно, 

чему то служи, које  процесе код ученика подстиче (са фокусом на подстицање когнитивних процеса мишљења, учења, 

памћења), којим исходима и компетенцијама води.  

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика врши се редовним и осмишљеним прикупљањем релевантних података о напредовању 

ученика, остваривању исхода учења и постигнутом степену развоја компетенција ученика. 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 показивање практичних вештина 

 активности ученика на допунској настави 

 

 

Основе електротехнике II 
Програм допунске наставе 

Назив наставног предмета: Основе електротехнике 

Разред: други 

 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе 

да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања 

знања, умења и вештина из наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета Основе електротехнике. 
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Модул 
Број 

часова 
Садржај Исходи 

Увод  у 

наизменичне 

струје 

18(10+8) 

• Појам и значај наизменичне струје. 
Добијање простопериодичне 
електромоторне силе. Генератор 
наизменичне електромоторне силе; 

• Параметри наизменичних величина 
(тренутна вредност, амплитуда, 
периода, фаза и почетна фаза, 
учестаност, кружна учестаност, 
средња вредност, ефективна 
вредност); 

• Представљање наизменичних 
величина помоћу фазора; 

• Представљање наизменичних 
величина помоћу комплексних 
бројева: 

Сабирањс и одузимање наизменичних 

величина; 

Вежбе 
Мерење наизменичног напона 
аналогним и дигиталним 
инструментима; 
Упознавањс са начином 
коришћења осцилоскола; 
Мерењс параметара наизменичног 
напона осцилоскопом; 
Мерење фазне разлике два нанона 
и учестаности осцилоскопом 

• објасни производњу 
наизменичне електромоторне 
силе; 

• објасни, примени и израчуна 
параметре наизменичних 
величина; 

• представи наизменичне 
величине помоћу фазора и 
комплексних бројсва; 

сабира и одузима наизменичне 

величине 
• Измери наизменични напон 
осцилоскопом; 
• Измери фазну разлику два 
напона 
осцилоскопом; 
•Измери учестаност 

осцилоскопом. 

Елементи у 

колу 

наизменичне 

струје 

22(14+8) 

• Елементи у колу наизменичне 
струје. Отнорник у колу 
наизменичне струје; 

• Калем у колу наизменичне струје; 
• Кондензатор у колу једносмерне 

струје (пуњење и пражњење 
кондензатора); 

• Кондензагор у колу наизменичне 
струје; 

• Снаге у колу наизменичне струје 

• нацрта временске и фазорске 
дијаграме за напон и струју у 
колу наизменичне струје у 
коме се налази један од 
елемената: отпорник, калем 
или кондензатор; 

• израчуна комплексне 
импедансе елемената, 
реактивну отпорност калема 
и кондензагора; 
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(појам тренутне. активне, 
реактивне и привидне снаге); 

• Снага у колу са отпорником; 

Снага у колу са калемом. Снага у колу 

са кондензатором; 
ВЕЖБЕ 
• Мерење струје и напона у колима 
наизменичне струје аналогним и 
дигиталним мерним 
инструментима 
• Мерење напона на огпорнику. 
калему и кондензатору 
осцилоскопом 
• Мерење снаге 
• Провера Омовог закона за 
ефективне вредности струје и 
• напона. 

• објасни понашање калема у 
колу наизменичне струје; 

• објасни понашање 
кондензатора у колу 
једносмерне струје и у колу 
наизменичне струје; 

• одреди фазни померај између 
напона и струје за елементе у 
колу наизменичне струје; 

• дефинише и израчунава снаге 
за елементе у колу 
наизменичне струје; 

• напише и користи 

приликом решавања задатака 

Омов закон за ефсктивнс 

вредности струје и напона; 
• измери наизменични напон и 
струју 
• аналогним и дигиталним 
• инструментима; 
• •измери наизменични напон 

на 
• отпорнику, калему и 

кондензатору 
• осцилоскопом; 
•  измери снагу; 
• провери Омов закон . 

Везе елемената 

у колу 

наизменичне 

струје 

40(28+12) 

• Редна веза отпорника, калема и 
кондензатора. Појам импедансе. 
Редна резонанса; 

• Редна веза отпорника и калема; 
• Редна веза отпорника и 

кондензатора. 
Нискофреквенцијски и 
високофреквенцијски филтар: 

• Снагс код редне везе елемсната, 
фактор снаге; 

• Паралелна веза пријемника. Појам 
адмигансе; 

• Паралелна веза отпорника, калема и 
кондензатора; 

• Комбинованс везе елемената; 

• нацрта временске и фазорске 
дијаграме напона и струја код 
редних веза; 

• дефинише и израчунава 
импедансу редних веза, њен 
модуо и фазни угао; 

• напише Омов закон за 
ефектвне вредности напона и 
струја; 

• објашњава улогу НФ и ВФ 
филтара у електротехници; 

• дефинише редну резонансу и 
резонантну фреквенцију, 
израчунава резонантну 
фреквенцију; 

• дефинише снаге код редних 
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Појам сложеног кола и решавање 

сложсних кола (примсном Првог и 

Другог Кирхофовог закона); 
ВЕЖБЕ 
• Мерење наизменичнх напона и 
струјс у рсдном КЕ колу 
(троуглови отпора. напона и снага); 
• Мсрењс наизменичних напона и 
струје у редном КС колу 
(троуглови отпора, напона и 
снага); 
• Мерење наизменичних напона и 
струје у редном К1Х колу; 
• Одређивање пропусног опсега 11Ф 
и ВФ филтара; 
• Мерење наизменичног напона и 
струја у паралелном К1Х колу и 
комбинованој вези елемената: 
• Мерење фактора снаге 
(нпр. метода 3 У-метра); 
• Провера 11рвог и Другог 
Кирхофовог закона. 

веза; 
• дефинише адмитансу и објасни 

како се она израчунава из 
импедансе; 

• решава комбиновану везу 
елемената; 

• решава сложено коло са двс 
контуре применом Првог и 
Другог 
Кирхофовог закона 
• Измери наизменични напон 
на 
елементима редног 1<1Х\ К1. и 
КС 
кола осцилоскопом и 
мултиметром; 
• Одреди граничну учестаност 
НФ и 
ВФ филтра; 
• Провери Први и Други 
Кирхофовов закон. 

Спрегнута и 

осцилаторна 

кола 

14(10+4) 

Индуктивно спрегнути калемови; 

Трансформатор и аутотрансформатор; 

Слободне осцилације и Томсонов 

образац; 

Редно и паралелно осцилатотно коло. 

Фактор добротс и пропусни опсег; 

Спрегнута осцилаторна кола - врсте 

спрега; 

ВЕЖБЕ 

Одређивање резонантне фреквенције 

рсдног и паралелног осцилаторног 

кола; 

Одређивање преносног односа 

трансформатора и 

аутотрасформатора 

Објасни индуктивну спрегу 

калема и њену примену, 

израчуна коефицијент 

индуктивне спреге; 

Објасни принцип рада 

трансформатора и 

аутотрансформатора и њихову 

примену; 

Објасни слободне осцилације и 

изведе Томсонов образац; 

Објасни принцин рада редног 

осцилаторног кола; 

Објасни принцин рада 

паралелног осцилаторног кола; 

Одреди резонантну учестност 
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редног 

осцилаторног кола; 

• Одрсди резонантну учестност 

паралелног осцилаторног кола; 

• Израчуна преносни однос 

трансформатора и 

аутотрасформатора. 

Трофазни 

системи 
8(6+2) 

Основни појмови о трофазним 

системима. Симетрични и 

несиметричан трофазни систем; Веза 

намотаја генератора у звезду и 

троугао; 

Веза пријемника у звезду и троугао; 

Снага трофазног система; 

Обртно магнетно пољс; 

Примена обртног магнетног поља 

(синхрони и асинхрони мотори); 

• Мсрењс активнс снаге у трофазном 

равномерно опгерећеном систему 

методом једног ватмстра; 

Мерење снаге у грофазном 

неравномерно оптерећеном систему са 

и без нултог проводника методом три 

ватметра 

По завршетку модула ученик ће 

бити у стању да: 

• Наведе основне карактеристике 

трофазног система и објасни 

начин добијања трофазне 

електромоторне силе: 

• Објасни везивање намотаја 

генератора у звезду и троугао: 

• Објасни везивањс пријсмника у 

звезду у троугао 

• упорсди симетричан и 

несиметричан трофазни систем 

објасни примену обртног 

магнетног поља 

• Измсри активну снагу у 

трофазном равномерно 

оптерећеном систему; 

• Измери активну снагу у 

трофазном неравномерно 

оптерећеном систему. 
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Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз теорију. Програм за први разред организован је кроз три модула. Наставник користи различите 

методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, практичан 

рад, визуелне методе, вербалне методе, демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна 

средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет 

одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

Рачунарски хардвер 
Наставни предмет: Рачунарски хардвер – допунска настава 

Разред: други 

 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе 

да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања 

знања, умења и вештина из наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета Рачунарски хардвер. 
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Модул 
Број 

часова 
Садржај Исходи 

Склапање 

рачунара 
40 

Блок шема савременог рачунара. 

Улога и начин рада напајања. 

Облици и величине напајања. 

Карактеристике напајања. 

Уградња и замена напајања. 

Улога и значај кућишта. 

Подела кућишта. 

Улога и функције матичне плоче. 

Формати матичних плоча. 

Делови матичне плоче (магистрале, 

портови, слотови, ВI0S(Ваsic Input- 

Оиtриt Sуstem) матичне плоче, остали 

чипови). 

Уградња (инсталација) и замена 

матичне плоче. 

Централно процесорска јединица. 

Главни делови СРU -а и њихова улога. 

Спецификације процесора. 

Карактеристике и врсте процесора. 

Систем за хлађење процесора. 

Уградња и замена процесора. 

Меморијски систем персоналног 

рачунара. Унутрашња меморија 

рачунара. 

Уградња и замена унутрашње 

меморије. 

Спољашна меморија рачунарског 

система. 

нацрта шему и блок дијаграм 

рачунарског система; 

објасни улогу и начин рада 

напајања: 

објасни улогу кућишта; 

разликује облике и врсте 

кућишта и извора напајања и 

објасни њихове предности и 

недостатке; 

очита техничке карактеристике 

напајања; 

објасни улогу Power Good и 

PS_ON сигнала; 

угради/замени јединицу за 

напајање; 

замени кућиштe рачунара; 

објасни улогу и значај матичне 

плоче; 

разликује облик и величину 

матичних плоча; 

одаберe одговарајуће кућиште за 

изабрану матичну плочу; 

анализира делове матичне плоче; 

угради/замени матичну плочу у 

кућиште; 

разликује врсте слотова и 

објасни њихове карактеристике; 

одабере модуле за постојеће 
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Уградња и замена спољашне 

меморије. 

Мрежниадаптер-улога, карактеристике 

и начин функционисања. 

Уградња и замена мрежног адаптера. 

Видео систем рачунарског система. 

Уградња и повезивање компоненти 

видео система. 

Звучна картица - улога, 

карактеристике и начин 

функционисања. 

Уградња и замена звучне каргице. 

Серијски и паралелни прикључци. 

Улазне јединице - функција, 

карактеристике и начин 

функционисања. 

Повезивање улазних јединица са 

централном јединицом. 

Излазне јединице - начин приказивања 

и обраде података излазних јединица. 

Повезивање излазних јединица на 

централну јединицу. 

слотове; 

разликује врсте портова и уређаје 

који се на њих прикључују; 

објасни улогу централно 

процесорске јединице - 

процесор; 

наведе главне делове процесора 

и објасни њихову улогу; 

угради СРU на магичну плочу; 

објасни улогу меморијског 

система; 

препознаје и разликује меморије 

рачунарског система; 

угради меморијске модуле 

оперативне меморије на матичној 

плочи; 

припреми тврди диск за примену 

и врши његову уградњу; 

припреми и угради оптички 

уређај; 

објасни улогу мрежног адаптера; 

угради мрежни адаптср у 

централну јединицу; 

наведе делове видео система и 

објасни њихову улогу; 

угради графички адаптер у 

централну јединицу; 

повеже монитор са централном 

јединицом; 

објасни улогу звучне картице; 

угради звучну картицу у 
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централну јединицу; 

дефинише појам периферних 

уређаја; 

разликује врсте улазних уређаја 

за унос података; 

дефинише функцију и принцип 

рада тастатуре; 

повеже различите врсте 

тастатура на  централну 

јединицу; 

објасни функцију и принции рада 

миша; 

повеже различите врсте мишева 

на рачунар; 

разликује врсте излазних уређаја; 

повеже различите излазне 

уређаје са централном 

јединицом; 

анализира функционапне захтеве 

рачунара; 

предлаже конфигурацију 

рачунара и периферијских 

уређаја 

 у складу са спецификацијом 

функционалних захтева; 

саставља рачунар у складу са 

спецификацијом функционалних 

захтева; 

 

Надоградња 

рачунара 
10 

Појам надоградње рачунарског 

система; 

дефинише појам надоградње 

рачунарског система; 
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Сврха и циљ надоградње рачунарског 

система; 

Провера хардвера рачунарске 

конфигурације предвиђене за 

надоградњу; 

Коришћење упутстава о 

карактеристикама хардвера 

рачунарског система; 

Коришћење Интернета за проверу 

карактеристика хардвера рачунарског 

система; 

Коришћење софтверског алата за 

проверу карактеристика рачунарског 

система; 

Процена рачунарске 

дефинише сврху и циљ 

надоградње рачунарског 

система: 

провери хардверску 

конфигурацију рачунарског 

система предвиђеног за 

надоградњу; 

провери карактеристике 

хардверских компоненти 

(модула) рачунарског система; 

процени да ли одређена 

рачунарска конфигурација може 

да се надогради; 

врши поступак надоградње 

рачунарске конфигурације; 

Тестирање 

хардвера 
18 

Методе одржавања рачунара. 

Алати и инструменти за олржавање 

рачунара. 

Мере заштите на раду; 

Кварови код рачунара. 

Дијагностички софтвер. 

Коришћење интернета у дијагностици 

хардвера. 

Тестирање рачунара. 

Дијагностика грешке. 

Замена неисправних комионенти. 

дефинише методе одржавања 

рачунара; 

користи алат и инструменте за 

одржавање рачунара; 

предузима мере заштите на раду: 

саставља план мерења и 

тестирања која треба обавити на 

рачунару у циљу верификације 

задовољености функционалних 

захтева; 

наведе најчешће кварове 

рачунара и објасни узроке 

њиховог настајања; 

користи различите дијагностичке 

софтвере за тестирање рачунара; 

користи различите дијагностичке 
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Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

хардверске картице; 

прати развој нових 

дијагностичких софтвера; 

тестира исправност рачунара 

Блок настава 12 

Уградња/замена хардверских 

компоненти стандарне рачунарске 

конфигурације. 

Дијагностика и тестирање хардвера 

рачунара употребом дијагностичког 

софтвера. 

Дијагностика и тестирање хардвера 

рачунара употребом дијагностичких 

хардверских картица - тестера. 

Повезивање периферијских јединица 

на рачунар. 

дефинише методе одржавања 

рачунара; 

користи алат и инструменте за 

одржавање рачунара; 

састави план мерења и тестирања 

која треба обавити на рачунару у 

циљу верификације 

задовољености функционалних 

захтева; 

наведе најчешће кварове 

рачунара и објасни узроке 

њиховог настајања; 

користи различите дијагностичке 

софтвере за тестирање рачунара; 

користи различите дијагностичке 

хардверске картице; 

прати развој нових 

дијагностичких софтвера; 

тестира исправност рачунара; 

идентификује и отклања 
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II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз теорију. Програм за први разред организован је кроз три модула. Наставник користи различите 

методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, практичан 

рад, визуелне методе, вербалне методе, демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна 

средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет 

одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

 
 

Електроника 
Програм допунске наставе 

Назив наставног предмета: Електроника 

 

Разред: други 

 

 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са  часова и за оне који желе 

да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања 

знања, умења и вештина из наставног градива и постизање бољег  општег успеха  из предмета 

Циљеви допунске наставе: 

- усвајање минимума знања ученика у складу са стандардима образовања; 

- осамостаљивање ученика у процесу учења. 
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Задаци допунске наставе: 

- уочавање проблема и израда плана рада. 

 

 

 

Исходи Модул Садржај 

Укупан 

број 

часова 

-опише образовање РN споја: 

-објасни инверзну и директну 

поларизацију РN споја и нацрта и 

објасни струјно - напонску 

карактеристику споја; 

-наброји иробоје РN споја; 

-наброји врсте диода и њихове 

најважније карактеристике и 

нримену. 

 

 

 

-опише принцип рада биполарног 

транзистора на моделу са 

заједничким емитором; 

-наброји основне компоненте струја 

у транзистору; 

-дефинише коефицијент струјног 

појачања; 

-наброји карактсристике 

транзистора; 

-нацрта транзистор у споју са 

Полупроводничке 

компоненте 

Диоде: 

-Кристална структура 

полупроводника и 

образовање РN споја; 

-Директно и инверзно 

поларисани РN спој. 

Каракгеристике РN сиоја. 

Пробој 

РN споја; 

-Капацигивност РN споја. 

Диоде. Врсте диода 

(усмерачке, Зенер, 

варикап, Шотки, PIN 

диода); 

-Ознаке диода. 

Транзистори: 

-Принцип рада 

биполариог транзистора 

на моделу са заједничким 

емитором. Основне 

компоненте струја у 

транзистору. Везивање 

16 



Школски програм 2022-2026. 
 

 

 

563 

 

 

заједничким емитером, базом и 

колектором; 

-нацрта еквивалентну шему 

биполарног транзистора; 

-наброји ограничења у раду 

транзистора; 

-опише принцип рада транзистора 

са ефектом поља на моделу са 

заједничким сорсом и нацрта 

еквивалентну шему транзистора; 

-наброји услове за рад појединих 

типова транзистора; 

-користи кагалошке податке за 

различите типове 

полупроводничких компоненти; 
-Наброји врсте тиристора и њихову 
примсну; 
-Наведе основне карактеристике 

триака и диака. 

-Наброји врсте оптоелектронских 

елемената и њихове основне 

каракгеристике; 

-Познаје примену 

оптоелектронских елемената 

 

 

транзисгора; 

-Коефицијент струјног 

појачања: 

-Карактеристике 

транзистора; 

-Параметри (π параметри) 

биполарног транзистора и 

еквивалентна шема 

транзистора за 

наизменичии сигнал; 

-Ограничење у раду 

транзистора;. 

-Принцип рада 

транзистора са ефектом 

поља (FЕТ-а) на моделу са 

заједничким сорсом. 

Статичке карактеристике 

FЕТ-а. Параметри FЕТ-а и 

еквивалентна шема 

транзистора за 

наизменични сигнал; 

-МOSFЕТ-ови. МOSFЕТ-

ови; 

-Ознаке транзистора. 

Вишеслојне 

силицијумске 

компоненте: 

-Тиристор; 

-Триак и диак. 

Оптоелектронске  

полупроводничке 
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компоненте: 

 

-Врсте оптоелектронских 

елемената: 

-Фотодиоде, 

фототранзистори и 

фотоотпорници; 

-Светлеће 

полупроводничке диоде. 

Фотоспојнице; 

-Течни кристали. 
 

-нацрта појачавач са заједничким 

емитером и опише улоге појединих 

компоненти појачавача; 

-дефинишс појачање струје. напона 

и снаге на моделу четворопола, као 

и улазну и излазну отпорност; 

-израчунава струјно и напонско 

појачање појачавача са заједничким 

емитером, као и улазну и излазну 

отпорност; 

-израчунава струјно и напонско 

појачање појачавача са заједничким 

сорсом, као и улазну и излазну 

отпорност; 

 

 

 

 

 

Појачавачка кола 

и ивори за 

напајање 

 

Једностепени 

појачавачи: 

 

-Појачавач са заједничким 

смитором Радна права и 

радна тачка. 

Стабилизација радне 

тачке; 

-Појачање напона, струје 

и снаге, улазна и излазна 

отпорност појачавача 

(општа дефиниција на 

примеру четворопола); 

-Појачавач са заједничким 

емитером-  анализа рада и 

одређивање струјног и 

напонског појачања, 

улазне и излазне 

отпорности. 

18 
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-објасни улогу негативне повратне 

спреге у појачавачима; 

-нацрта Дарлингтонов спој и изведе 

израз за струјно појачање; 

-наброји класе рада појачавача и 

њихове основне карактеристике. 

-објасни улогу усмерача са 

филтром и стабилизатора напона у 

процесу добијања једносмерног 

напона за напајање; 

-објасни улогу инвсртора у процесу 

добијања наизменичног напона. 

 

Фреквенцијска 

карактеристика; 

-Појачавач са заједничким 

сорсом - анализа рада и 

одређивање напонског 

појачања и излазне 

отпорности. 

Сложени иојачавачи: 

-Вишестепени појачавачи. 

Повратна спрега. 

Негативна повратна 

спрега; 

-Појачавачи са 

негативном повратном 

спрегом; 

-Дарлингтонов спој; 

-Класе рада појачавача са 

примерима. 

Извори напајања: 

-Усмерачи (једострани 

усмерач и Грецов 

усмерач); 

-Усмерачи са филтром; 

-Стабилизатор напона са 

Зенер диодом; 

-Интегрисани 

стабилизатор напона; 

-Инвертор. 
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Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности и индивидуалних карактеристика ученика.  

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз теоријску наставу. Програм за други разред организован је кроз 2 модула. Наставник користи 

различите методе и облике рада. У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, 

софвтвери, шеме, панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет 

одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

 

Софтверски алати 
Програм допунска наставе 

Назив наставног предмета: Софтверски алати 

 

Разред: други 
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Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са  часова и за оне који желе 

да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања 

знања, умења и вештина из наставног градива и постизање бољег  општег успеха  из предмета 

Циљеви допунске наставе: 

- усвајање минимума знања ученика у складу са стандардима образовања; 

- осамостаљивање ученика у процесу учења. 

Задаци допунске наставе:  

- уочавање проблема и израда плана рада. 

 

 

 

Исходи Модул Садржај 

Укупан 

број 

часова 

-покрене програм за анализу и 

симулацију електричних кола 

користи библиотеке диода, транзистора, 

интегрисаних кола и осталих 

компоненти 

-користи различите инструменте из 

библиотеке 

-употребљава линије са алатима 

-нацрта електричну шему повезивањем 

компоненти и додавањсм нових 

-користи и подешава различите 

инструменте 

-пушта у рад коло 

-изврши анализу и прорачун 

-штампа електричне шеме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програми за 

пројектовање и 

анализу 

елекртичних и 

електронских 

кола 

-Инсталација програма за 

цртање електричних шема 

и симулацију рада 

електричних кола 

-Инсталација програма за 

цртање штампаних 

плочица 

-Пуштање у рад програма 

за анализу и симулацију 

електронских кола 

-Рад са библиотекама 

компоненти и 

инструмената 

-Повезивање и едитовање 

компоненти; 

 

 

 

 

 

 

16 
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-штампа резултате анализе и симулације 

-инсталира и покрене програм 

-користи радну површину програма 

-коришћењем програма Schematic 

Document Editor(SCH) нацрта различите 

електричне шеме 

-креира нове симболе електронских 

компоненти и мења постојеће 

-ради са различитим библиотекама 

компоненти 

-креира листу компоненти и веза (NЕТ 

листу) 

-пројектује штамапану плочицу (РСВ) 

-подешава радни простор РСВ едитора 

-димензионишe плочицу 

-учитаваNЕТ листе 

-размешта компоненте на плочици 

-рутира штампане везе 

-користи библиотеке компоненти 

-едитује компоненте и чува компоненте 

-креира фајлове за израду плочица 

 

 -Симулација електичног 

кола 

-Анализа и прорачун 

електричног кола 

-Елементи радног прозора 

-Коришћење програма 

Schematic Document 

Editor(SCH  

-Цртање електричних 

шема 

Програм за креирање нове 

и мењање потојеће 

електричне компоненте 

РСВ едитор 

РСВLIBедитор (цртањe и 

чувањe компонената) 

Штампањс РСВ 

докумената 

Штампање радног 

материјала 

-дефинише појам веб странице и веб 

сајта 

-користи В1оск и Inline НТМL елементе 

при креирању странице 

-подеси изглед НТМL елемента 

коришћсњсм style атрибута 

-форматира текст (промене величину 

слова, тип слова, боју слова) 

-подешава боју и слику позадине 

Основе 

НТМL 

језика  

-Појам веб сајта и веб 

странице 

-Шта је НТМL и чему 

служи 

-Израда веб страница у 

текстуалном едитору 

-Структура НТМL 

странице 

-Основни елементи НТМL 

10 
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-ради са табелама 

-ради са лис гама 

-убацује слике и хиперлинкове у web 

странице. 

-прави обрасце на веб страници 

крeира responsive вeб дизајн 

језика, (tag-ови и атрибути 

tag-ова) 

-Вlock  и Inline НТМL 

елементи 

-Подешавање стила НТМL 

елемената коришћењем 

style атрибута 

-Форматирање наслова и 

параграфа 

-Боје и позадине 

-Унос слика и анимације 

-Уметање линкова 

-Рад са листама 

-Рад са табелама 

-Формс и елемснти форме 

-НТМL responsive 

-Напредне могућности и 

развој НТМL алата 

-објасни разлику и образложи избор 

inline Internal и Ехternal СSS стиловања 

-eфикасно користи СSS кодове за 

прилагођeње изгледа елемената на веб 

страници 

-врши подeшавање како текстуалних, 

тако и мултимедијалних елемената на 

страници 

-подешава положај и преклаиање lауег-а 

CSS(CASCADIND 

STYLE SHEET) 

 

 -Штаје СSS 

-Уметање Style Sheet-a у 

НТМL 

-Селектори id и с1аss 

-Стилизовање позадине и 

боје -Стилизовање фонта 

-Стилизовање текста и 

линкова 

-Стилизовање бордера. 

маргина, падинга 

-Стилизовање табела 

-Стилизовање листи 

-Позиционирање 1ауеr-а 

6 
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-Стилизовање слика и 

фото галерија 

-дефинише појам интернета и WWW 

интернет сервиса 

-разумe функцију веб сервера 

-постави презентацију на сервер 

-провeри приказ прeзентације у 

различитим веб  прегледачима 

-ажурира садржај презентације 

-разуме разлику између статичких и 

динамичких сајтгова 

Објављивање 

интернет 

презентације 

 

-CSS Интернет и WWW 

сервис 

-Појам веб сервера 

-Појам hostinga-а и 

рeгистрацијe домена 

-Интернeт адреса сајта 

(URL) 

Постављање сајта на 

сервер 

-Одржавање сајта 

-Статички и динамички 

веб сајтови 

2 

 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности и индивидуалних карактеристика ученика.  

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз вежбе. Програм за други разред организован је кроз 4 модула. Наставник користи различите 

методе и облике рада. У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, 

панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет 

одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  
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Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

 
 

Оперативни системи 
Програм допунске наставе 

Назив наставног предмета: Оперативни системи 

Разред: други 

 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са  часова и за оне који желе 

да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања 

знања, умења и вештина из наставног градива и постизање бољег  општег успеха  из предмета Оперативни системи. 
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Исходи Модул Садржај 

Укупан 

број 

часова 

-наведе делове систем. софтвера и објасни 

њихове функције; 

-објасни појам језгра опер. система и 

објасни његову улогу; 

-објасни улогу оператив.  система и 

опише структ.  оперативног система; 

-објасни улогу система датотека; 

-објасни појам датотеке и основне 

опарације са датотекама;  

-објасни појам директоријума; 

-дефинише партицију диска; 

-врши поделу дискова на партиције; 

Функција и 

структура 

оперативног 

система 

-историјат развоја оперативних 

система; 

-улога и значај опаративног 

система; 

-карактеристике оперативних 

система; 

-врсте оперативних система; 

-структура оперативног система; 

-систем датотека; 

-типови система датотека; 

-појам датотека и означавање 

датотека; 

-основне операције са датотекама; 

-организација и заштита датотека: 

-структура директоријума 

датотека; 

-дискови и систем датотека; 

-поделе дискова на партиције; 

-додела простора за датотеке; 

10 

-објасни појам виртуелизације; 

-дефинише улогу и значај концепта 

виртуелизације; 

-разликује типове виртуелизација; 

-користи софтверски пакет за креирање 

виртуелне машине; 

-креира виртуелну машину; 

Концепт 

виртуелизације 

-основни појмови о 

виртуелизацији; 

-типови виртуелизације; 

-захтеви виртуалних машина; 

-програми за виртуелизацију; 

-могућност програма за 

виртуелизацију; 

-инсталација нрограма за 

виртуелизацију; 

6 
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-покретање и рад у програму за 

виртуелизацију; 

-креирање виртуелне машине; 

-додатна подешавања виртуелне 

машине; 

-покретање виртуелне машине 

-приступ и подешавање опција BIOS - 

а/UEFI (Unified Extensible Firmware 

Interface); 

-минимални хардверски захтеви и 

информације потребне за инсталирање 

оперативног система (листа хардверске 

компатибилности НСL – Hardware 

Compatibility List); 

-дељење диска на партиције и њихово 

форматирање; 

-инсталирање оперативног система на 

нови рачунар;  

-постинсталациона ажурирања и 

активација оперативног система;  

-решавање проблема насталих при 

инсталацији; 

-надоградња постојећег оперативног 

система (upgrade).  

-инсталирање више оперативних система 

на једном рачунару („dual boot!" систем); 

-инсталирање операт. система употребом 

пресликаних дискова; 

-инсталирање управљачких програма 

уређаја - драјвера (driver’s); 

-ажурирање ВIOS-а; 

Инсталирање 

оперативног 

система на 

радној станици 

-конфигурише опције ВIOS-а/ 

UEFI (Unified Extensible Firmware 

Interface); 

-врши припрему за инсталирање 

оператив. система на радној 

станици; 

-обавља инсталацију оперативног 

система на радној станици; 

-врши надоградњу („upgrade" ) 

оперативног система; 

-ажурира делове оперативног 

система и апликативног програма 

на радној станици („update" 

система); 

-врши припрему за инсталирање 

два оперативна система; 

-инсталира два оперативна 

система („Dual-Boot―) на радној 

станици; 

-инсталира управљачке програмe 

уређаја (драјвере) на радној 

станици; 

-препоручује „upgrade" фирмвера 

у циљу отклањања проблема у 

раду уређаја; 

18 
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Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз вежбе, при чему се ученици се деле у групе до 15 ученика. Програм за други разред 

организован је кроз три модула и блок наставу. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, 

индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, практичан рад, визуелне методе, вербалне 

методе, демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, 

софвтвери, шеме, панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет 

одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

Програмирање 
Програм допунске наставе 

Назив наставног предмета: Програмирање 

Разред: други 

-обавља „upgrade" фирмвера у 

циљу отклањања проблема у раду 

уређаја; 
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Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са  часова и за оне који желе 

да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања 

знања, умења и вештина из наставног градива и постизање бољег  општег успеха  из предмета. 

 

 

 

 

 

Наставна тема 
Број 

часова 
Садржај 

Активности 

ученика 

   
 

-слуша 

-уочава 

-изводи 

закључке 

-закључује 

-одговара на 

питања 

-препознаје 

-анализира 

-вежба 

-најбитније 

бележи 

Структура програмског 

језика 
3 Структура језика и типови података 

Разгранате програмске 

структуре 
2 Ток програма и управљање извршавањем 

Цикличне програмске 

структуре 
2 Наредбе циклуса 

Једнодимензионални низ 2 Једнодимензионални вектор или низ 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 
I Планирање наставе и учења  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

II Оставаривање наставе и учења  
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Настава се реализује кроз вежбе, при чему се ученици се деле у групе до 15 ученика. Програм за други разред 

организован је кроз три модула и блок наставу. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, 

индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, практичан рад, визуелне методе, вербалне 

методе, демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, 

софвтвери, шеме, панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет 

одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

 праћење остварености исхода; 

 усмено излагање; 

 показивање практичних вештина; 

 активности ученика на часовима; 

 

 

 Практична настава 
Програм допунске наставе 

Назив наставног предмета: Практична настава 

Разред: други 

 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са  часова и за оне који желе 

да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања 

знања, умења и вештина из наставног градива и постизање бољег  општег успеха  из предмета Оперативни системи. 

 

 

 

Исходи Модул Садржај 

Укупан 

број 

часова 

-отвори кабл, правилно скине Инсталациони -Електроинсталациони 11 
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плашт и изолацију проводника; 

-настави (повеже) и изолује 

наставак: 

-направи окце у зависности од 

завртња; 

-залеми крајеве и поставља кабл 

папучице и фастоне; 

-скине изолацију, настави и 

изолује проводник. 

-навeде врсте и конструктивнс 

елементе каблова и проводника; 

-припреми алат и материјал за 

обраду и повезивање 

инсталационих каблова на 

конекторе; 

-објасни врсте и улогу 

инсталационе опреме и уређаја; 

проводници и 

каблови  

проводници; 

-Телекомуникациони проводници; 

-Инсталациони проводници и 

каблови са бакарним 

проводницима, коаксијални 

каблови, UТР каблови- врсте и 

конструкциони елементи; 

-Материјали за изолацију 

инсталационих проводника и 

каблова; 

-Електричне и преносне 

карактеристике инсталационих 

каблова и проводника; 

-Специјална кљешта за обраду 

каблова и конектовање; 

-Лемилице, универзални 

инструмент и остали 

инсталациони алат; 

-наведе и објасни врсте, 

карактеристике, улогу и 

практичну примену пасивних 

електронских компонената у 

електричним колима; 

-изврши очитавање вредности и 

измери отпорност и исправност 

пасивних електронских 

компоненти; 

-објасни и наведе врсте, 

карактеристике, улогу и 

практичну примену активних 

електронских компонената у 

Штампане 

плоче 

-Електронске компоненте - 

пасивне и активне (врсте, симболи 

и карактеристике); 

-Очитавање и мерење вредности 

пасивних компонети; 

-Диоде-врсте, испитивање 

исправности. одређивање аноде и 

катоде унимером; 

-Транзистори - врсте, одређивање 

типа транзистора и његових 

слсктрода В, Е, С и испитивање 

исправности; 

-Интегрисана кола, микрофони, 

21 
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електронским колима; 

-одреди врсту, тип транзистора и 

диоде и њихове електроде и 

исправност мерењем; 

-наведе и објасни врсте, 

карактеристике и практичну 

примену интегрисаних кола; 

-уради спецификацију потребних 

компоненти из каталога на 

основу дате електричне шеме; 

-опише технолошки поступак 

израде штампане плоче; 

-направи штампану плочу на 

основу пројекта и испита 

исправност веза на штампаној 

плочи; 

-монтира (залеми) компоненте на 

штампану плочу, изабере 

одговарајуће инструменте за 

испитивање штампаних плоча и 

изврши њихово испитивање; 

-отклони грешке и кварове на 

штампаној плочи; 

слушалице и остале електронске 

компоненте; 

-Електричне шеме електронских 

кола; 

-Каталози за електронске 

компоненте; 

-Избор потребних компонената са 

електричне шеме помоћу каталога; 

-Пертинакс плоча за израду 

штампане плоче; 

-Технолошки поступак израде 

штампаних плоча; 

-Начини испитивања исправности 

веза на штампаној плочи; 

-Поступак лемљења и прибор за 

лемљење и одлемљивање 

компонената; 

-Инструменти за испитивања 

компонената и веза на плочама 

(универзални инструменти, сигнал 

генератор, осцилоскоп, извори 

напајања) и оживљавање 

штампане плоче; 

-Прописи и стандарди за израду 

штампаних плоча; 

-Лемилице и специјални наставци 

за лемљење и одлемљивање 

интегралних кола, универзални 

инструменти и електроничарски 

алат. 
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Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз вежбе, при чему се ученици се деле у групе до 15 ученика. Програм за други разред 

организован је кроз три модула и блок наставу. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, 

индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, практичан рад, визуелне методе, вербалне 

методе, демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, 

софвтвери, шеме, панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет 

одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

Додатна настава 

Српски језик и књижевност 
       Програм додатне наставе  

         Српски језик и књижевност – други  разред  
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Додатни рад  се организује за ученике који показују веће интересовање и жељу за новим сазнањима која превазилазе 

оквире предвиђене планом и програмом ,са циљем повезивања и примене наученог у свакодневном животу, стицање 

шире слике о књижевним и језичким питањима, развијање вишег облика писмености и креативности у писању и читању, 

припремање за такмичења и конкурсе на републичком и међународном нивоу.  

  

                   Циљеви додатне  наставе  :  

   

 продубљивање знања стечених на редовној настави ;  

 припремање ученика да одрже предавање на неку, ваннаставну  или наставну , занимљиву тему по сопственом избору 

или избору у договору са професором ;  

 избор и мотивисање ученика за учешће на конкурсима.  

                       Задаци додатне  настави  :  

- уочавање  индивидуалних квалитета и интересовања ученика  

- Оцењивање  

 

 
 

Наставни  

 садржај / активност  

Број часова  Начин и поступак 

остваривања  

Активности   

ученика  

       Језик  

     

 10  - фронтални рад  

- индивидуални рад  

- комбиновани рад  

- вербалне методе  

- демонстративне   

  методе  

- решавање проблема  

- слуша  

- уочава  

- изводи закључке  

- ради уз помоћ  

  наставника   

- одговара на питања  

- објашњава  

- анализира  

      Књижевност     15  - фронтални рад  

- индивидуални рад  

- слуша  

- уочава  
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- комбиновани рад  

- вербалне методе  

- демонстративне   

  методе  

- решавање проблема  

  

- изводи закључке  

- ради уз помоћ  

  наставника   

- одговара на питања  

- објашњава  

- анализира  

  Језичка култура    

 

 10  - фронтални рад  

- индивидуални рад  

- комбиновани рад  

- вербалне методе  

- демонстративне   

  методе  

- решавање проблема  

  

- слуша  

- уочава  

- изводи закључке  

- ради уз помоћ  

  наставника   

- одговара на питања  

- објашњава  

- анализира  

  

  

     

  

  

          

  

 

Укупно часова    35      

  

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма  

       I  Планирање наставе и учења  

       На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених радњи, али и од специфичности и индивидуалних карактеристика ученика.  

       

  

      II  Оставаривање наставе и учења  
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      Настава се реализује кроз теоријску наставу и вежбе. Програм за други  разред организован је кроз 5 наставних 

садржаја. Наставник користи различите методе и облике рада. У настави се могу користити различита наставна средства, 

(рачунар,пројектор,, шеме, панои, речници, критике, стручна литература, електронске књиге, интерпретације уметника, 

глумаца...)као и посете библиотекама и другим установама културе у нашем граду.  

      III  Праћење и вредновање наставе и учења  

      Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет 

одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

      Вредновање остварености исхода врши се кроз:  

           - праћење остварености исхода;  

           - усмено излагање;  

          - резултате такмичења;  

          - активности ученика на часовима;  

 
 

 

 

 

 

 

 

Енглески језик 
ПЛАН И ПРОГРАМ ДОДАТНЕ  НАСТАВЕ ЗА ПРЕДМЕТ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

РАЗРЕД:  I, II, III, IV  

Недељни фонд:  1 час  

Годишњи фонд: 30- 37 (укупан фонд за све разреде)  
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ЦИЉЕВИ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ: 

 

1. продубљивање знања стечених на редовној настави; 

2. припремити ученика да одржи предавање на неку ваннаставну или наставну, занимљиву тему по сопственом избору или  

избору у договору са професором; 

3. избор и мотивисање ученика за учешће на такмичењима. 

 

ЗАДАЦИ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ: 

 

- уочавање индивидуалних квалитета и интересовања ученика. 

 

Ученици ће кроз различите активности допунити и проширити стечена знања са часова енглеског језика.  

Додатна настава се организује за ученике који су заинтересовани за: 

 шира знања из предмета, 

 истраживачки рад, 

 самостално истраживање и коришћење  стручне литературе, штампе, 

 проширивање стечених знања и њихова примена, 

 примена савремених технологија –интернет.. 

 учешће на такмичењима 

 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА  
ИСХОДИ САДРЖАЈ  БРОЈ 

ЧАСОВА  

СЛУШАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

усменог говора 

● разуме основне поруке и 
захтеве исказане јасним 
стандардним језиком кадаје 
реч о блиским темама (кола, 
посао, хоби) 

● разуме глобално суштину 

нешто дужих разговора или 

ОПШТЕ ТЕМЕ 

• Свакодневни живот (генерацијски 

конфликти и начини превазилажења) 

• Образовање (образовањс за свс, пракса и 

припреме за будуће занимање, размена 

ученика) 

 

5 
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дискусија на састанцима, који 

се односе на мање сложене 

садржаје из струке, уколико се 

говори разговетно стандардним 

језиком, поставља питања и 

тражи објашњења у вези са 

темом дискусије/разговора 

• Познате фирме, предузећа, установе, 

институције у земљама чији се језик учи 

• Културни живот(мсђународни пројекти и 

учешће на њима) 

• Заштита човекове околине (волонтерски 

рад) 

• Медији (штампа. телевизија, електронски 

медији) 

• Историјски догађаји/линости из земаља 

чији се језик учи 

• Свет компјутера 

(предности и мане употребе компјутера) 

 

СТРУЧНЕ ТЕМЕ 

• Материјали. средсгва.сировине и 

производи 

• Алати, машине и уређаји у струци 

• Припрема, производња и контрола 

производног процеса 

• Мере заштите и очувања радне и 

животне средине 

• Праћење новина у области струке 

• Пословна комуникација на страном 

језику 

 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

 

 I  РЕЧЕНИЦА 

Сви типов упитних реченица 

Директна и индиректна питања 

– Индиректни говор: рецептивно и 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧИТАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

прочитаних 

текстова 

● разуме једноставније текстове 

(стандардна писма, 

информације о процесу рада у 

струци) који су писани обичним 

језиком илијезиком струке 

● разуме опис догађаја и осећања 

разуме основни садржај као и 

важније детаље у извештајима, 

брошурама и уговорима везаним 

за струку 

 

ГОВОР 

 

Оспособљавање 

ученика за 

кратко 

монолошко 

излагање и за 

учешће у 

дијалогу на 

страном језику 

• једносгавним средствима опише 

статус и образовање, будуће 

запослење 

● опише делатност, фирму, 

процес рада или пак преприча 

телефонски разговор или одлуке 

неког договора у оквиру познате 

лексике 

● образложи краће своје намере, 

одлуке, поступке 

ПИСАЊЕ 

 

Оспособљавање 

• • попуњава рачуне, признанице и 

хартије од вредности 

• напише једноставно пословно 
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ученика за писање 

краћих текстова 

различитог 

садржаја 

писмо према одређеном моделу 

• опише и појасни садржај схема и 

графикона везаних за струку  

•  • Напише кратко лично писмо, 

поруку, разгледницу, честитку 

•  

продуктивно 

а) изјаве и питања – без промене 

глаголског времена (глагол главне 

реченице у једном од садашњих времена) 

б) молбе, захтеви, наредбе 

– Индиректни говор: само рецептивно 

а) изјаве са променом глаголских времена 

– Одређене релативне клаузе 

– Сложене реченице: временске клаузе, 

узрочне клаузе , допусне клаузе 

 

II   ИМЕНИЧКА ГРУПА     

1. Члан разлике између одређеног и 

неодређеног члана у ширем контексту 

2. Именице 

– Бројиве и небројиве именице 

3. Заменички облици а) Заменице 

– Личне заменице у функцији субјекта и 

објекта 

– Показне заменице 

– Односне заменице б) детерминатори 

– Показни детерминатори 

– Неодређени детерминатори 

– Присвојни детерминатори 

4. Придеви 

– Обновити компарацију придева 

– too/not…enough/not as…(as)/…than 

5. Бројеви 

– Обновити просте и редне бројеве 

6. Кванитификатори 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗНАЊЕ О 

ЈЕЗИКУ  

 

 

• препознаје и правилно користи 

основне фонолошке (интонација. 

прозодија, ритам) и 

морфосинтаксичке категорије, 

(именички и глаголски наставци,  

основни ред речи) користи 

садржаје медијске продукције 

намењене учењу страних језика 

(штампани медији, аудио/видео 

записи, компакт диск, интернет 

итд.) (штампани медији, 

аудио/видео записи, компакт 

диск, интернет итд.) 

- буде схваћен у размени идеја и 

информација о блиским темама у 

предвидљивим, свакодневним 

ситуацијамасажима садржај 

текста, филма, разговара и сл. 
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III  ГЛAГОЛСКА ГРУПА 

1. Глаголи 

– Обновити разлику у употреби Present 

Simple, Present Continutous; Past Simple, 

Past Continuous 

– Обновити све употребе Present Perfect 

– Past perfect 

Used to 

– Обновити и утврдити начине за 

изражавање будућности, планова у 

будућности (going to, will) 

Модални глаголи: should, must, will, may, 

might 

Пасивне конструкције – садашње и 

прошло време – the Present Simple, Past 

Simple (продуктивно и рецептивно), 

Present perfect passive (рецептивно) 

3. Предлози, најчешћи предлози за 

оријентацију у времену и простору. 

4. Кондиционал први и други (и 

рецептивно и продуктивно). 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма  

 
I Планирање наставе и учења  
На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  
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II Оставаривање наставе и учења  
Настава се реализује кроз теоријску наставу. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, 

индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, визуелне методе, вербалне методе, 

демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софтвтвери, 

шеме, панои..)  

 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет 

одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

 

Вредновање остварености исхода врши се кроз:  

- праћење остварености исхода;  

- учешћа ученика на такмичењима; 

- усмено излагање;  

-активности ученика на часовима  

Физичко васпитање 
Програм допунске, додатне и секције 

Назив наставног предмета: Физичко васпитање 

Циљ учења физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са 

осталим васпитно - образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика. План допунске и додатне 

за циљ има да темељније презентује одређени наставни садржај и отклони све недоумице са редовне наставе, као и да се 

усавршавају одређени наставни садржаји кроз додатне часове рада. 

Разред: Први, други, трећи и четврти 

 

Исходи Област/Тема       Садржај 
       Укупан број 

часова 
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-Именује моторичке 

способности које треба 

развијати 

-- Примени адекватна 

средства 

-      Учествује на школском 

такмишењу и у систему 

школских спортских 

такмичења 

Провера физичких  

способности(иницијал

но тестирање) 

 

- Вежбе обликовања 

(јачања, лабављење и 

растезање); 

- Вежбе из корективне 

гимнастике; 

- Провера стања 

моторичких и 

функционалних 

способности 

2 

Кратко опише основне 

карактеристике и правила 

атлетике, гимнастике и 

спортске гране - дисциплина 

које се уче 

Атлетика 

 

АТЛЕТИКА 

У свим атлетским 

дисциплинама треба 

радити на развијању 

основних моторичких 

особина за дату 

дисциплину; 

Трчања: 

Усавршавање технике 

трчања на кратке и средње 

стазе: 

- 100 м ученици и 

ученице;  

- 800 м ученици и 

ученице; 

- штафета 4 x 100 м 

ученици и ученице 

Вежбање технике трчања 

на средњим стазама 

умереним интезитетом и 

3 
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различитим темпом у 

трајању од 5 до 10 мин.  

Крос: јесењи и пролећни  

- 800 м ученице,  

- 1000 м ученици. 

Скокови: 

Скок удаљ техником 

увинућа  

Скок увис леђном  

Бацања: 

Бацање кугле, једна од 

рационалних техника 

(ученице 4 кг, ученици 5 

кг). 

Спровести такмичења у 

одељењу, на резултат, у 

свим реализованим 

атлетским дисциплинама.  

 

- Одржава стабилну и 

динамичку равнотежу у 

различитим кретањима 

-изводи ротације тела 

Спортска гимнастика 

са елементима 

акробатике: Вежбе на 

справама и тлу 

 

1. Вежбе на тлу 

2. Прескок 

3. Кругови 

4. Разбој 

5. Вратило 

6. Греда 

2 

Користи елементе технике у 

игри 

Примењује правила у игри 

Учествује на спортским 

такмичењима 

Спортска 

игра(Рукомет, 

Кошарка, 

одбојка,фудбал) 

• Понављање и 

учвршћивање раније 

обучаваних елемената 

игре;  

• Даље проширивање и 

11 
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продубљавање техничко-

тактичке припремљености 

ученика у складу са 

изборним програмом за 

дату игру. На основу 

претходних умења у 

техници и тактици 

наставник планира 

конкретне садржаје из 

спортске игре; 

• Актив наставника, према 

програму који сам доноси 

(из програма трећег 

разреда (програм по 

избору ученика) у складу 

са могућностима школе, 

организује наставу за коју 

ученици покажу посебно 

интересовање; 

• Препорука: уколико је 

могуће, организовати 

наставу пливања (посебно 

обуку за непливаче). 

 

Секција: Први, други, трећи, четврти разред 

 

Исходи Област/Тема       Садржај 
       Укупан број 

часова 
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Користи елементе технике у 

игри 

Примењује правила у игри 

Учествује на спортским 

такмичењима 

Спортска игра 

(Рукомет) 

 

 

• Понављање и 

учвршћивање раније 

обучаваних елемената 

игре;  

• Даље проширивање и 

продубљавање техничко-

тактичке припремљености 

ученика у складу са 

изборним програмом за 

дату игру. На основу 

претходних умења у 

техници и тактици 

наставник планира 

конкретне садржаје из 

спортске игре; 

• Актив наставника, према 

програму који сам доноси 

(из програма трећег 

разреда (програм по 

избору ученика) у складу 

са могућностима школе, 

организује наставу за коју 

ученици покажу посебно 

интересовање; 

• Препорука: уколико је 

могуће, организовати 

наставу пливања (посебно 

обуку за непливаче). 

6 

Користи елементе технике у 

игри 

Примењује правила у игри 

Учествује на спортским 

такмичењима 

Спортска игра 

(Кошарка) 

 

 

8 

- Користи елементе технике у 

игри 

Примењује правила у игри 

Учествује на спортским 

такмичењима 

Mали фудбал 

 
 

4 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 
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I Планирање наставе 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира 

како да ученици остваре исходе и да изабере одговарајуће методе,  активности и технике за рад са ученицима. 

Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине које су ученику потребне за даље 

учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на 

основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи разликују, да се неки могу лакше и 

брже остварити, док је за одређене потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима.  Исходе треба 

посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. На ставу у том смислу треба усмерити на развијање 

компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. Током 

реализације часова физичког васпитања давати информације о томе које вежбе позитивно утичу на статус њиховог 

организма, с обзиром на карактеристике њихове професије, а које негативно утичу на здравље. Ученици који похађају 

трогодишње стручне школе далеко су више оптерећени у редовном образовању практичном и теоријском наставом од 

осталих ученика; Због тога је физичко васпитање, у овим школама, значајно за активан опоравак ученика, компензацију и 

релаксацију с обзиром на њихова честа статичка и једнострана оптерећења. Теоријска знања из области физичких 

активности су од великог значаја за укупним бављењем физичким вежбама. 

 

 

II Оставаривање наставе и учења  

- Садржаји програма усмерени су на:  

- развијање физичких способности;  

- спортско-техничко образовање;  

- повезивање физичког васпитања са животом и радом.  

У колико се укаже потреба, садржај програма се прилагођава како би се избегле негативне последице по здравље деце. 

Настава се реализује у циклусима који трају приближно 10-12 часова (узастопних). Наставнику физичког васпитања је 

остављено да, зависно од потреба, прецизира трајање сваког циклуса, као и редослед њиховог садржаја. 
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III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, доношење 

опреме, понашање ученика на часу, уважавање гледишта других ученика, однос према раду, способност примене 

практичног знања у конкретним  условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- васпитни део(доношење опреме, дисциплина на часу); 

- образовни део (практичне вештине); 

- активности ученика на часовима; 

 

IV Међупредметне компетенције 

1) Компетенцију за целоживотно учење 

2) Комуникацију 

3) Решавање проблема 

4) Сарадњу 

5) Одговоран однос према здрављу 

6) Одговоран однос према околини. 

 

Кроз наставни садржај  додатне, допунске и секције који се реализује као допуна Физичког васпитања остварују се и 

општи принципи образовања и васпитања. 

Наставни предмет Физичко васпитање омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање 

шанси свим ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење 

разноврсних облика учења (учење путем покушаја и погрешака, учење по моделу, учење увиђањем...). Кроз облике рада, 

наставне методе, коришћење разновсних наставних средстава, похваљивањем ученика, давањем препорука за даље 

напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет образовних постигнућа и развија се 

мотивација за учење код ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних планова и програма, иновација и нових 

антрополошких достигнућа   ученицима ће бити омогућено континуирано напредовање у области физичког развоја. 

Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну практичну наставу, допунску или додатну наставу, секције, 

ванаставне активности  (крос, фер плеј манифестације), као и учешће у различитим активностиваа током жиовота са 

циљем сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван 
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установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским 

старешином, стручним већем.  

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и 

даровити) уз обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима 

образовања и васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене 

материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим 

проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и 

индивидуализацију и наставом на даљину;  

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања 

одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се 

кроз континуирано међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и 

вредновање напредовање ученика.  

 

Кроз додатну, допунску и секцију реализоваће се и допунски циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на практичној настави, води се рачуна о развијању и практиковању здравих животних стилова, свести о 

важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне компетенције за целоживотно учење 

(комуникација на матерњем језику,правилно усвајање ,дигиталне компетенције (коришћење дигиталних алата за 

унапређење практичног вежбања),..) међупредметне компетенције и стручне компетенције у складу са захтевима 

занимања. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, 

да прати и контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће 

умети да пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, 

стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности 

самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу 

инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

 

Кроз додатну, допунску и секцију оствариће се и исходи образовања и васпитања. 
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Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања 

и васпитања оствариће се кроз практичан рад, вежбе у којима ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од 

ученика се очекује да на српском језику, кроз дијалог са наставником или другим ученицима, или кроз практичан рад, 

аналитички и синтетички разложе вежбу, дају идеје, изразе своја мишљења кроз чињенице и ставове. Зависно од наставне 

јединице или типа часа, ученику се дају начини решавања одређених тактичких задатака и на основу конкретизованог 

решења ученик покушава да пронађе нове приступе.; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим 

уленицима буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других;  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени логичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин 

дошао до решења проблема који му се јављају.  

Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. Да зна како да се понаша и приступа одређеним садржајима, јер на тај начин 

чува и себе и друге другима.  

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље 

учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са 

тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео 

ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се 

односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање 

дискриминациjе и друго. 
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Математика 

 

Географија 

Физика 
 

 

Назив предмета: ФИЗИКА – додатна  настава 

Образовни профил: Електротехничар рачунара 

Разред: други  

Циљ додатне наставе је да омогући  талентованим ученицима да прошире и да продубе своја знања и вештине из физике у 

складу са својим интересовањима, способностима и склоностима, као и да подстиче ученике на самосталан рад, развој 

логичког, стваралачког и критичког мишљења,такмичарског духа  и да допринесе њиховом оспособљавању за даље 

самообразовање.Додатним радом се обухватају ученици који постижу изузетне резултате у савладавању садржаја 

програма, који показују интересовање за проширивање знања и вештина и који су обдарени и талентовани за одређене 

области.  На тај  начин  се ученицима којима је то потребно и који то желе и могу, пружа више информација него на 

редовној настави. Овим обликом се може поправити ситуација са мотивацијом ученика за учење, јер пад мотивације није 

обавезно и само резултат неуспеха, већ може да произађе и из недовољно изазовног начина рада, недовољног обима 

предметних и других садржаја или недовољно захтевних задатака. Она пружа прилику да се изразе, додатно обликују и 

оснаже креативни и развојни потенцијали ученика.  

 

Област Бр. 

час. 

Садржај Исходи 

 

 

 

Хармонијске 

 

 

 

2 

 

Механичке хармонијске осцилације. 

Математичко и физичко клатно. 

Пригушене осцилације. Принудне 

-самостално решава задатке и расправља о проблемским 

ситуацијама  

-изводи огледе ,мери физичке величине  

-доноси закључке  
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осцилације осцилације,резонанција. 

Електрично осцилаторно коло. 

-сарађује са другима и развија критичко мишљење 

-учествује на такмичењима и промоцији науке 

 

 

 

 

Таласи 

 

 

 

 

2 

Одбијање и преламање таласа. 

Принцип суперпозиције. 

Прогресивни и стојећи таласи.. 

Инфразвук и ултразвук 

Појам електромагнетних таласа. 

Интерференција и Дифракција 

светлости. 

-самостално решава задатке и расправља о проблемским 

ситуацијама  

-изводи огледе ,мери физичке величине  

-доноси закључке  

-сарађује са другима и развија критичко мишљење 

-учествује на такмичењима и промоцији науке 

 

 

 

 

Оптика 

 

 

 

 

3 

Закон одбијања светлости 

Огледала ,равна и сферна 

Закон преламања и сочива  

Индекс преламања светлости 

Интерференција.дифракција и 

поларизација светлости 

-самостално решава задатке и расправља о проблемским 

ситуацијама  

-изводи огледе ,мери физичке величине  

-доноси закључке  

-сарађује са другима и развија критичко мишљење 

-учествује на такмичењима и промоцији науке 

 

 

Квантна 

својства ЕМ 

зрачења и 

микрочестица 

 

 

 

 

4 

 Планкова хипотеза. 

Фотоелектрични ефекат.  

Комптонов ефекат.Фотон. 

Корпускуларно-та 

ласни дуализам светлости 

Де Брољева хипотеза. 

 Квантовање енергије 

-самостално решава задатке и расправља о проблемским 

ситуацијама  

-изводи огледе ,мери физичке величине  

-доноси закључке  

-сарађује са другима и развија критичко мишљење 

-учествује на такмичењима и промоцији науке 

Структура 

атома 

 

 

 

2 

 

Модели атома(Бор -Радефорд) 

Борови постулати  

Рендгенско зрачење. 

Ласерско зрачење 

Спонтано и стимулисано зрачење 

-самостално решава задатке и расправља о проблемским 

ситуацијама  

-изводи огледе ,мери физичке величине  

-доноси закључке  

-сарађује са другима и развија критичко мишљење 

-учествује на такмичењима и промоцији науке 

Структура 

атомског 

 

 

Језгро атома. Дефект масе и 

енергија везе.  

-самостално решава задатке и расправља о проблемским 

ситуацијама  
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Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе и учења  

Приликом планирања наставе и учења потребно је руководити се:  

– индивидуалним разликама међу ученицима у погледу начина учења, темпа учења и брзине напредовања; 

 – активним методама наставе и учења; 

 – повезивањем активности и садржаја учења са животним искуствима ученика и подстицањем примене наученог у 

свак.животу;  

– неговањем радозналости, такмичарског духа  и подстицањем интересовања за учење и континуирано сазнавање; 

II Остваривање наставе и учења  

Очекује се да ученици у добро осмишљеним и разноврсним активностима наставе развијају своје компетенције 

целоживотног учења кроз проналажење  додатних информација, критичко разматрање.Кључно питање у избору 

метода, техника, облика рада, активности ученика и наставника јесте да ли је нешто релевантно, чему то служи, 

које  процесе код ученика подстиче (са фокусом на подстицање когнитивних процеса мишљења, учења, памћења), 

којим исходима и компетенцијама води. Учешћем на  такмичењима у знању ученици  се навикававају  на рад и 

сагледавање значаја постигнутих резултата, развијање љубави  према физици и осталим природим наукама.На тај 

начин врши афирмација ученика са посебним способностима као и подизање квалитета образовно-васпитног рада. 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика врши се редовним и осмишљеним прикупљањем података о напредовању ученика, 

остваривању исхода учења и постигнутом степену развоја компетенција ученика. 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

 праћење остварености исхода; 

 усмено излагање; 

 анализа проблемских и такмичарских задатака; 

 учешће ученика на такмичењима и манифестацијама; 

језгра  

3 

Радиоактивност. Закон 

радиоактивног распада. Интеракција 

радиоактивног зрачења са 

супстанцијом. Фисија и фузија. 

-изводи огледе ,мери физичке величине  

-доноси закључке  

-сарађује са другима и развија критичко мишљење 

-учествује на такмичењима и промоцији науке 
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Основе електротехнике II 
Програм додатне наставе 

Назив наставног предмета: Основе електротехнике 

Разред: први 

 

Додатна настава се организује за ученике који су заинтересовани за шира знања из предмета, истрaживачки рад, 

самостално истраживање и коришћење  стручне литературе, штампе, проширивање стечених знања и њихова примена. 

 

Модул 
Број 

часова 
Садржај Исходи 

Увод  у 

наизменичне 

струје 

18(10+8) 

• Појам и значај наизменичне струје. 
Добијање простопериодичне 
електромоторне силе. Генератор 
наизменичне електромоторне силе; 

• Параметри наизменичних величина 
(тренутна вредност, амплитуда, 
периода, фаза и почетна фаза, 
учестаност, кружна учестаност, 
средња вредност, ефективна 
вредност); 

• Представљање наизменичних 
величина помоћу фазора; 

• Представљање наизменичних 
величина помоћу комплексних 
бројева: 

Сабирањс и одузимање наизменичних 

величина; 

Вежбе 
Мерење наизменичног напона 
аналогним и дигиталним 
инструментима; 
Упознавањс са начином 
коришћења осцилоскола; 
Мерењс параметара наизменичног 

• објасни производњу 
наизменичне електромоторне 
силе; 

• објасни, примени и израчуна 
параметре наизменичних 
величина; 

• представи наизменичне 
величине помоћу фазора и 
комплексних бројсва; 

сабира и одузима наизменичне 

величине 
• Измери наизменични напон 
осцилоскопом; 
• Измери фазну разлику два 
напона 
осцилоскопом; 
•Измери учестаност 

осцилоскопом. 



Школски програм 2022-2026. 
 

 

 

600 

 

 

напона осцилоскопом; 
Мерење фазне разлике два нанона 
и учестаности осцилоскопом 

Елементи у 

колу 

наизменичне 

струје 

22(14+8) 

• Елементи у колу наизменичне 
струје. Отнорник у колу 
наизменичне струје; 

• Калем у колу наизменичне струје; 
• Кондензатор у колу једносмерне 

струје (пуњење и пражњење 
кондензатора); 

• Кондензагор у колу наизменичне 
струје; 

• Снаге у колу наизменичне струје 
(појам тренутне. активне, 
реактивне и привидне снаге); 

• Снага у колу са отпорником; 

Снага у колу са калемом. Снага у колу 

са кондензатором; 
ВЕЖБЕ 
• Мерење струје и напона у колима 
наизменичне струје аналогним и 
дигиталним мерним 
инструментима 
• Мерење напона на огпорнику. 
калему и кондензатору 
осцилоскопом 
• Мерење снаге 
• Провера Омовог закона за 
ефективне вредности струје и 
• напона. 

• нацрта временске и фазорске 
дијаграме за напон и струју у 
колу наизменичне струје у 
коме се налази један од 
елемената: отпорник, калем 
или кондензатор; 

• израчуна комплексне 
импедансе елемената, 
реактивну отпорност калема 
и кондензагора; 

• објасни понашање калема у 
колу наизменичне струје; 

• објасни понашање 
кондензатора у колу 
једносмерне струје и у колу 
наизменичне струје; 

• одреди фазни померај између 
напона и струје за елементе у 
колу наизменичне струје; 

• дефинише и израчунава снаге 
за елементе у колу 
наизменичне струје; 

• напише и користи 

приликом решавања задатака 

Омов закон за ефсктивнс 

вредности струје и напона; 
• измери наизменични напон и 
струју 
• аналогним и дигиталним 
• инструментима; 
• •измери наизменични напон 

на 
• отпорнику, калему и 

кондензатору 
• осцилоскопом; 
•  измери снагу; 
• провери Омов закон . 

Везе елемената 40(28+12) 
• Редна веза отпорника, калема и 

кондензатора. Појам импедансе. 
• нацрта временске и фазорске 

дијаграме напона и струја код 
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у колу 

наизменичне 

струје 

Редна резонанса; 
• Редна веза отпорника и калема; 
• Редна веза отпорника и 

кондензатора. 
Нискофреквенцијски и 
високофреквенцијски филтар: 

• Снагс код редне везе елемсната, 
фактор снаге; 

• Паралелна веза пријемника. Појам 
адмигансе; 

• Паралелна веза отпорника, калема и 
кондензатора; 

• Комбинованс везе елемената; 
Појам сложеног кола и решавање 

сложсних кола (примсном Првог и 

Другог Кирхофовог закона); 
ВЕЖБЕ 
• Мерење наизменичнх напона и 
струјс у рсдном КЕ колу 
(троуглови отпора. напона и снага); 
• Мсрењс наизменичних напона и 
струје у редном КС колу 
(троуглови отпора, напона и 
снага); 
• Мерење наизменичних напона и 
струје у редном К1Х колу; 
• Одређивање пропусног опсега 11Ф 
и ВФ филтара; 
• Мерење наизменичног напона и 
струја у паралелном К1Х колу и 
комбинованој вези елемената: 
• Мерење фактора снаге 
(нпр. метода 3 У-метра); 
• Провера 11рвог и Другог 
Кирхофовог закона. 

редних веза; 
• дефинише и израчунава 

импедансу редних веза, њен 
модуо и фазни угао; 

• напише Омов закон за 
ефектвне вредности напона и 
струја; 

• објашњава улогу НФ и ВФ 
филтара у електротехници; 

• дефинише редну резонансу и 
резонантну фреквенцију, 
израчунава резонантну 
фреквенцију; 

• дефинише снаге код редних 
веза; 

• дефинише адмитансу и објасни 
како се она израчунава из 
импедансе; 

• решава комбиновану везу 
елемената; 

• решава сложено коло са двс 
контуре применом Првог и 
Другог 
Кирхофовог закона 
• Измери наизменични напон 
на 
елементима редног 1<1Х\ К1. и 
КС 
кола осцилоскопом и 
мултиметром; 
• Одреди граничну учестаност 
НФ и 
ВФ филтра; 
• Провери Први и Други 
Кирхофовов закон. 

Спрегнута и 

осцилаторна 

кола 

14(10+4) 

Индуктивно спрегнути калемови; 

Трансформатор и аутотрансформатор; 

Слободне осцилације и Томсонов 

образац; 

Редно и паралелно осцилатотно коло. 

Фактор добротс и пропусни опсег; 

Објасни индуктивну спрегу 

калема и њену примену, 

израчуна коефицијент 

индуктивне спреге; 

Објасни принцип рада 

трансформатора и 
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Спрегнута осцилаторна кола - врсте 

спрега; 

ВЕЖБЕ 

Одређивање резонантне фреквенције 

рсдног и паралелног осцилаторног 

кола; 

Одређивање преносног односа 

трансформатора и 

аутотрасформатора 

аутотрансформатора и њихову 

примену; 

Објасни слободне осцилације и 

изведе Томсонов образац; 

Објасни принцин рада редног 

осцилаторног кола; 

Објасни принцин рада 

паралелног осцилаторног кола; 

Одреди резонантну учестност 

редног 

осцилаторног кола; 

• Одрсди резонантну учестност 

паралелног осцилаторног кола; 

• Израчуна преносни однос 

трансформатора и 

аутотрасформатора. 

Трофазни 

системи 
8(6+2) 

Основни појмови о трофазним 

системима. Симетрични и 

несиметричан трофазни систем; Веза 

намотаја генератора у звезду и 

троугао; 

Веза пријемника у звезду и троугао; 

Снага трофазног система; 

Обртно магнетно пољс; 

Примена обртног магнетног поља 

(синхрони и асинхрони мотори); 

• Мсрењс активнс снаге у трофазном 

равномерно опгерећеном систему 

методом једног ватмстра; 

Мерење снаге у грофазном 

неравномерно оптерећеном систему са 

По завршетку модула ученик ће 

бити у стању да: 

• Наведе основне карактеристике 

трофазног система и објасни 

начин добијања трофазне 

електромоторне силе: 

• Објасни везивање намотаја 

генератора у звезду и троугао: 

• Објасни везивањс пријсмника у 

звезду у троугао 

• упорсди симетричан и 

несиметричан трофазни систем 

објасни примену обртног 

магнетног поља 

• Измсри активну снагу у 
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и без нултог проводника методом три 

ватметра 

трофазном равномерно 

оптерећеном систему; 

• Измери активну снагу у 

трофазном неравномерно 

оптерећеном систему. 

 

 

 

 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз теорију. Програм за први разред организован је кроз три модула. Наставник користи различите 

методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, практичан 

рад, визуелне методе, вербалне методе, демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна 

средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет 

одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 
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- активности ученика на часовима; 

 

 

Рачунарски хардвер 
Наставни предмет: Рачунарски хардвер – додатна настава 

Разред: други 

 

Додатна настава се организује за ученике који су заинтересовани за шира знања из предмета, истрaживачки рад, 

самостално истраживање и коришћење  стручне литературе, штампе, проширивање стечених знања и њихова примена. 

 

 

 

 

Модул 
Број 

часова 
Садржај Исходи 

Склапање 

рачунара 
40 

Блок шема савременог рачунара. 

Улога и начин рада напајања. 

Облици и величине напајања. 

Карактеристике напајања. 

Уградња и замена напајања. 

Улога и значај кућишта. 

Подела кућишта. 

Улога и функције матичне плоче. 

Формати матичних плоча. 

Делови матичне плоче (магистрале, 

портови, слотови, ВI0S(Ваsic Input- 

Оиtриt Sуstem) матичне плоче, остали 

чипови). 

Уградња (инсталација) и замена 

нацрта шему и блок дијаграм 

рачунарског система; 

објасни улогу и начин рада 

напајања: 

објасни улогу кућишта; 

разликује облике и врсте 

кућишта и извора напајања и 

објасни њихове предности и 

недостатке; 

очита техничке карактеристике 

напајања; 

објасни улогу Power Good и 

PS_ON сигнала; 

угради/замени јединицу за 
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матичне плоче. 

Централно процесорска јединица. 

Главни делови СРU -а и њихова улога. 

Спецификације процесора. 

Карактеристике и врсте процесора. 

Систем за хлађење процесора. 

Уградња и замена процесора. 

Меморијски систем персоналног 

рачунара. Унутрашња меморија 

рачунара. 

Уградња и замена унутрашње 

меморије. 

Спољашна меморија рачунарског 

система. 

Уградња и замена спољашне 

меморије. 

Мрежниадаптер-улога, карактеристике 

и начин функционисања. 

Уградња и замена мрежног адаптера. 

Видео систем рачунарског система. 

Уградња и повезивање компоненти 

видео система. 

Звучна картица - улога, 

карактеристике и начин 

функционисања. 

Уградња и замена звучне каргице. 

Серијски и паралелни прикључци. 

Улазне јединице - функција, 

карактеристике и начин 

функционисања. 

Повезивање улазних јединица са 

напајање; 

замени кућиштe рачунара; 

објасни улогу и значај матичне 

плоче; 

разликује облик и величину 

матичних плоча; 

одаберe одговарајуће кућиште за 

изабрану матичну плочу; 

анализира делове матичне плоче; 

угради/замени матичну плочу у 

кућиште; 

разликује врсте слотова и 

објасни њихове карактеристике; 

одабере модуле за постојеће 

слотове; 

разликује врсте портова и уређаје 

који се на њих прикључују; 

објасни улогу централно 

процесорске јединице - 

процесор; 

наведе главне делове процесора 

и објасни њихову улогу; 

угради СРU на магичну плочу; 

објасни улогу меморијског 

система; 

препознаје и разликује меморије 

рачунарског система; 

угради меморијске модуле 

оперативне меморије на матичној 

плочи; 

припреми тврди диск за примену 
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централном јединицом. 

Излазне јединице - начин приказивања 

и обраде података излазних јединица. 

Повезивање излазних јединица на 

централну јединицу. 

и врши његову уградњу; 

припреми и угради оптички 

уређај; 

објасни улогу мрежног адаптера; 

угради мрежни адаптср у 

централну јединицу; 

наведе делове видео система и 

објасни њихову улогу; 

угради графички адаптер у 

централну јединицу; 

повеже монитор са централном 

јединицом; 

објасни улогу звучне картице; 

угради звучну картицу у 

централну јединицу; 

дефинише појам периферних 

уређаја; 

разликује врсте улазних уређаја 

за унос података; 

дефинише функцију и принцип 

рада тастатуре; 

повеже различите врсте 

тастатура на  централну 

јединицу; 

објасни функцију и принции рада 

миша; 

повеже различите врсте мишева 

на рачунар; 

разликује врсте излазних уређаја; 

повеже различите излазне 

уређаје са централном 
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јединицом; 

анализира функционапне захтеве 

рачунара; 

предлаже конфигурацију 

рачунара и периферијских 

уређаја 

 у складу са спецификацијом 

функционалних захтева; 

саставља рачунар у складу са 

спецификацијом функционалних 

захтева; 

 

Надоградња 

рачунара 
10 

Појам надоградње рачунарског 

система; 

Сврха и циљ надоградње рачунарског 

система; 

Провера хардвера рачунарске 

конфигурације предвиђене за 

надоградњу; 

Коришћење упутстава о 

карактеристикама хардвера 

рачунарског система; 

Коришћење Интернета за проверу 

карактеристика хардвера рачунарског 

система; 

Коришћење софтверског алата за 

проверу карактеристика рачунарског 

система; 

Процена рачунарске 

дефинише појам надоградње 

рачунарског система; 

дефинише сврху и циљ 

надоградње рачунарског 

система: 

провери хардверску 

конфигурацију рачунарског 

система предвиђеног за 

надоградњу; 

провери карактеристике 

хардверских компоненти 

(модула) рачунарског система; 

процени да ли одређена 

рачунарска конфигурација може 

да се надогради; 

врши поступак надоградње 

рачунарске конфигурације; 

Тестирање 

хардвера 
18 

Методе одржавања рачунара. 

Алати и инструменти за олржавање 

дефинише методе одржавања 

рачунара; 
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рачунара. 

Мере заштите на раду; 

Кварови код рачунара. 

Дијагностички софтвер. 

Коришћење интернета у дијагностици 

хардвера. 

Тестирање рачунара. 

Дијагностика грешке. 

Замена неисправних комионенти. 

користи алат и инструменте за 

одржавање рачунара; 

предузима мере заштите на раду: 

саставља план мерења и 

тестирања која треба обавити на 

рачунару у циљу верификације 

задовољености функционалних 

захтева; 

наведе најчешће кварове 

рачунара и објасни узроке 

њиховог настајања; 

користи различите дијагностичке 

софтвере за тестирање рачунара; 

користи различите дијагностичке 

хардверске картице; 

прати развој нових 

дијагностичких софтвера; 

тестира исправност рачунара 

Блок настава 12 

Уградња/замена хардверских 

компоненти стандарне рачунарске 

конфигурације. 

Дијагностика и тестирање хардвера 

рачунара употребом дијагностичког 

софтвера. 

Дијагностика и тестирање хардвера 

рачунара употребом дијагностичких 

хардверских картица - тестера. 

Повезивање периферијских јединица 

на рачунар. 

дефинише методе одржавања 

рачунара; 

користи алат и инструменте за 

одржавање рачунара; 

састави план мерења и тестирања 

која треба обавити на рачунару у 

циљу верификације 

задовољености функционалних 

захтева; 

наведе најчешће кварове 

рачунара и објасни узроке 

њиховог настајања; 

користи различите дијагностичке 
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софтвере за тестирање рачунара; 

користи различите дијагностичке 

хардверске картице; 

прати развој нових 

дијагностичких софтвера; 

тестира исправност рачунара; 

идентификује и отклања 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз теорију. Програм за први разред организован је кроз три модула. Наставник користи различите 

методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, практичан 

рад, визуелне методе, вербалне методе, демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна 

средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет 

одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 
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Електроника 
Програм додатне наставе 

Назив наставног предмета: Електроника 

 

Разред: други 

 

 

Додатни рад се организује за ученике који показују веће интересовање и жељу за новим сазнањима која превазилазе 

оквире предвиђене планом и програмом, са циљем повезивања и примене научеог у свакодневном животу. 

 

Циљеви додатне наставе: 

- продубљивање знања стечених на редовној настави; 

- припремити ученика да одржи предавање на неку ваннаставну или наставну, занимљивутему по сопственом избору или 

избору у договору са професором; 

- избор и мотивисање ученика за учешће на конкурсима. 

Задаци додатне наставе: 

- уочавање индивидуалних квалитета и интересовања ученика. 

 

 

 

 

Исходи Модул Садржај 

Укупан 

број 

часова 
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-опише образовање РN споја: 

-објасни инверзну и директну 

поларизацију РN споја и нацрта и 

објасни струјно - напонску 

карактеристику споја; 

-наброји иробоје РN споја; 

-наброји врсте диода и њихове 

најважније карактеристике и нримену. 

 

 

 

-опише принцип рада биполарног 

транзистора на моделу са заједничким 

емитором; 

-наброји основне компоненте струја у 

транзистору; 

-дефинише коефицијент струјног 

појачања; 

-наброји карактсристике транзистора; 

-нацрта транзистор у споју са 

заједничким емитером, базом и 

колектором; 

-нацрта еквивалентну шему 

биполарног транзистора; 

-наброји ограничења у раду 

транзистора; 

-опише принцип рада транзистора са 

ефектом поља на моделу са 

заједничким сорсом и нацрта 

еквивалентну шему транзистора; 

-наброји услове за рад појединих 

Полупроводничке 

компоненте 

Диоде: 

-Кристална структура 

полупроводника и образовање РN 

споја; 

-Директно и инверзно поларисани 

РN спој. Каракгеристике РN сиоја. 

Пробој 

РN споја; 

-Капацигивност РN споја. Диоде. 

Врсте диода (усмерачке, Зенер, 

варикап, Шотки, PIN диода); 

-Ознаке диода. 

Транзистори: 

-Принцип рада биполариог 

транзистора на моделу са 

заједничким емитором. Основне 

компоненте струја у транзистору. 

Везивање транзисгора; 

-Коефицијент струјног појачања: 

-Карактеристике транзистора; 

-Параметри (π параметри) 

биполарног транзистора и 

еквивалентна шема транзистора за 

наизменичии сигнал; 

-Ограничење у раду транзистора;. 

-Принцип рада транзистора са 

ефектом поља (FЕТ-а) на моделу са 

заједничким сорсом. Статичке 

карактеристике FЕТ-а. Параметри 

FЕТ-а и еквивалентна шема 

транзистора за наизменични 
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типова транзистора; 

-користи кагалошке податке за 

различите типове полупроводничких 

компоненти; 
-Наброји врсте тиристора и њихову 
примсну; 
-Наведе основне карактеристике 

триака и диака. 

-Наброји врсте оптоелектронских 

елемената и њихове основне 

каракгеристике; 

-Познаје примену оптоелектронских 

елемената 

 

 

сигнал; 

-МOSFЕТ-ови. МOSFЕТ-ови; 

-Ознаке транзистора. 

Вишеслојне силицијумске 

компоненте: 

-Тиристор; 

-Триак и диак. 

Оптоелектронске  

полупроводничке 

компоненте: 

 

-Врсте оптоелектронских 

елемената: 

-Фотодиоде, фототранзистори и 

фотоотпорници; 

-Светлеће полупроводничке диоде. 

Фотоспојнице; 

-Течни кристали. 
 

-нацрта појачавач са заједничким 

емитером и опише улоге појединих 

компоненти појачавача; 

-дефинишс појачање струје. напона и 

снаге на моделу четворопола, као и 

улазну и излазну отпорност; 

-израчунава струјно и напонско 

појачање појачавача са заједничким 

емитером, као и улазну и излазну 

отпорност; 

-израчунава струјно и напонско 

појачање појачавача са заједничким 

Појачавачка кола 

и ивори за 

напајање 

 

Једностепени појачавачи: 

 

-Појачавач са заједничким 

смитором Радна права и радна 

тачка. Стабилизација радне тачке; 

-Појачање напона, струје и снаге, 

улазна и излазна отпорност 

појачавача (општа дефиниција на 

примеру четворопола); 

-Појачавач са заједничким 

емитером-  анализа рада и 

одређивање струјног и напонског 
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сорсом, као и улазну и излазну 

отпорност; 

 

 

 

 

 

 

-објасни улогу негативне повратне 

спреге у појачавачима; 

-нацрта Дарлингтонов спој и изведе 

израз за струјно појачање; 

-наброји класе рада појачавача и 

њихове основне карактеристике. 

-објасни улогу усмерача са филтром и 

стабилизатора напона у процесу 

добијања једносмерног напона за 

напајање; 

-објасни улогу инвсртора у процесу 

добијања наизменичног напона. 

 

појачања, улазне и излазне 

отпорности. Фреквенцијска 

карактеристика; 

-Појачавач са заједничким сорсом - 

анализа рада и одређивање 

напонског појачања и излазне 

отпорности. 

Сложени иојачавачи: 

-Вишестепени појачавачи. 

Повратна спрега. Негативна 

повратна спрега; 

-Појачавачи са негативном 

повратном спрегом; 

-Дарлингтонов спој; 

-Класе рада појачавача са 

примерима. 

Извори напајања: 

-Усмерачи (једострани усмерач и 

Грецов усмерач); 

-Усмерачи са филтром; 

-Стабилизатор напона са Зенер 

диодом; 

-Интегрисани стабилизатор напона; 

-Инвертор. 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 
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облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности и индивидуалних карактеристика ученика.  

 

 

 

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз теоријску наставу. Програм за други разред организован је кроз 2 модула. Наставник користи 

различите методе и облике рада. У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, 

софвтвери, шеме, панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет 

одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

Софтверски алати 
Програм додатне наставе 

Назив наставног предмета: Софтверски алати 

 

Разред: други 

 

 

Додатни рад се организује за ученике који показују веће интересовање и жељу за новим сазнањима која превазилазе 

оквире предвиђене планом и програмом, са циљем повезивања и примене научеог у свакодневном животу. 

 

Циљеви додатне наставе: 

- продубљивање знања стечених на редовној настави; 
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- припремити ученика да одржи предавање на неку ваннаставну или наставну, занимљивутему по сопственом избору или 

избору у договору са професором; 

- избор и мотивисање ученика за учешће на конкурсима. 

Задаци додатне наставе: 

- уочавање индивидуалних квалитета и интересовања ученика. 

 

 

 

 

Исходи Модул Садржај 

Укупан 

број 

часова 

-покрене програм за анализу и 

симулацију електричних кола 

користи библиотеке диода, транзистора, 

интегрисаних кола и осталих компоненти 

-користи различите инструменте из 

библиотеке 

-употребљава линије са алатима 

-нацрта електричну шему повезивањем 

компоненти и додавањсм нових 

-користи и подешава различите 

инструменте 

-пушта у рад коло 

-изврши анализу и прорачун 

-штампа електричне шеме 

-штампа резултате анализе и симулације 

-инсталира и покрене програм 

-користи радну површину програма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програми за 

пројектовање и 

анализу 

елекртичних и 

електронских 

кола 

 

-Инсталација програма за 

цртање електричних шема и 

симулацију рада електричних 

кола 

-Инсталација програма за 

цртање штампаних плочица 

-Пуштање у рад програма за 

анализу и симулацију 

електронских кола 

-Рад са библиотекама 

компоненти и инструмената 

-Повезивање и едитовање 

компоненти; 

-Симулација електичног кола 

-Анализа и прорачун 

електричног кола 

-Елементи радног прозора 
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-коришћењем програма Schematic 

Document Editor(SCH) нацрта различите 

електричне шеме 

-креира нове симболе електронских 

компоненти и мења постојеће 

-ради са различитим библиотекама 

компоненти 

-креира листу компоненти и веза (NЕТ 

листу) 

-пројектује штамапану плочицу (РСВ) 

-подешава радни простор РСВ едитора 

-димензионишe плочицу 

-учитаваNЕТ листе 

-размешта компоненте на плочици 

-рутира штампане везе 

-користи библиотеке компоненти 

-едитује компоненте и чува компоненте 

-креира фајлове за израду плочица 

 

-Коришћење програма 

Schematic Document 

Editor(SCH  

-Цртање електричних шема 

Програм за креирање нове и 

мењање потојеће електричне 

компоненте 

РСВ едитор 

РСВLIBедитор (цртањe и 

чувањe компонената) 

Штампањс РСВ докумената 

Штампање радног материјала 

-дефинише појам веб странице и веб сајта 

-користи В1оск и Inline НТМL елементе 

при креирању странице 

-подеси изглед НТМL елемента 

коришћсњсм style атрибута 

-форматира текст (промене величину 

слова, тип слова, боју слова) 

-подешава боју и слику позадине 

-ради са табелама 

-ради са лис гама 

-убацује слике и хиперлинкове у web 

странице. 

Основе 

НТМL 

језика  

-Појам веб сајта и веб 

странице 

-Шта је НТМL и чему служи 

-Израда веб страница у 

текстуалном едитору 

-Структура НТМL странице 

-Основни елементи НТМL 

језика, (tag-ови и атрибути 

tag-ова) 

-Вlock  и Inline НТМL 

елементи 

-Подешавање стила НТМL 

10 
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-прави обрасце на веб страници 

крeира responsive вeб дизајн 

елемената коришћењем style 

атрибута 

-Форматирање наслова и 

параграфа 

-Боје и позадине 

-Унос слика и анимације 

-Уметање линкова 

-Рад са листама 

-Рад са табелама 

-Формс и елемснти форме 

-НТМL responsive 

-Напредне могућности и 

развој НТМL алата 

-објасни разлику и образложи избор inline 

Internal и Ехternal СSS стиловања 

-eфикасно користи СSS кодове за 

прилагођeње изгледа елемената на веб 

страници 

-врши подeшавање како текстуалних, 

тако и мултимедијалних елемената на 

страници 

-подешава положај и преклаиање lауег-а 

CSS(CASCADIND 

STYLE SHEET) 

 

 -Штаје СSS 

-Уметање Style Sheet-a у 

НТМL 

-Селектори id и с1аss 

-Стилизовање позадине и боје 

-Стилизовање фонта 

-Стилизовање текста и 

линкова 

-Стилизовање бордера. 

маргина, падинга 

-Стилизовање табела 

-Стилизовање листи 

-Позиционирање 1ауеr-а 

-Стилизовање слика и фото 

галерија 

6 

-дефинише појам интернета и WWW 

интернет сервиса 

-разумe функцију веб сервера 

Објављивање 

интернет 

презентације 

-CSS Интернет и WWW 

сервис 

-Појам веб сервера 

2 
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-постави презентацију на сервер 

-провeри приказ прeзентације у 

различитим веб  прегледачима 

-ажурира садржај презентације 

-разуме разлику између статичких и 

динамичких сајтгова 

 -Појам hostinga-а и 

рeгистрацијe домена 

-Интернeт адреса сајта (URL) 

Постављање сајта на сервер 

-Одржавање сајта 

-Статички и динамички веб 

сајтови 

 

 

 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности и индивидуалних карактеристика ученика.  

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз вежбе. Програм за други разред организован је кроз 4 модула. Наставник користи различите 

методе и облике рада. У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, 

панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет 

одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 
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- активности ученика на часовима; 

 

 

 

Оперативни системи 
Програм додатне наставе 

Назив наставног предмета:Оперативни системи 

Разред: други 

 

Додатна настава се организује за ученике који су заинтересовани за шира знања из предмета, истрaживачки рад, 

самостално истраживање и коришћење  стручне литературе, штампе, проширивање стечених знања и њихова примена. 

 

 

 

 

 

 

 

Исходи Модул Садржај 
Укупан број 

часова 

-наведе делове систем. софтвера 

и објасни њихове функције; 

-објасни појам језгра опер. 

система и објасни његову улогу; 

-објасни улогу оператив.  

система и опише структ.  

оперативног система; 

-објасни улогу система датотека; 

-објасни појам датотеке и 

Функција и 

структура 

оперативног 

система 

-историјат развоја оперативних 

система; 

-улога и значај опаративног 

система; 

-карактеристике оперативних 

система; 

-врсте оперативних система; 

-структура оперативног система; 

-систем датотека; 

10 
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основне опарације са датотекама;  

-објасни појам директоријума; 

-дефинише партицију диска; 

-врши поделу дискова на 

партиције; 

-типови система датотека; 

-појам датотека и означавање 

датотека; 

-основне операције са датотекама; 

-организација и заштита датотека: 

-структура директоријума 

датотека; 

-дискови и систем датотека; 

-поделе дискова на партиције; 

-додела простора за датотеке; 

-објасни појам виртуелизације; 

-дефинише улогу и значај 

концепта виртуелизације; 

-разликује типове 

виртуелизација; 

-користи софтверски пакет за 

креирање виртуелне машине; 

-креира виртуелну машину; 

Концепт 

виртуелизације 

-основни појмови о 

виртуелизацији; 

-типови виртуелизације; 

-захтеви виртуалних машина; 

-програми за виртуелизацију; 

-могућност програма за 

виртуелизацију; 

-инсталација нрограма за 

виртуелизацију; 

-покретање и рад у програму за 

виртуелизацију; 

-креирање виртуелне машине; 

-додатна подешавања виртуелне 

машине; 

-покретање виртуелне машине 

6 

-приступ и подешавање опција 

BIOS - а/UEFI (Unified Extensible 

Firmware Interface); 

-минимални хардверски захтеви 

и информације потребне за 

инсталирање оперативног 

Инсталирање 

оперативног 

система на 

радној станици 

-конфигурише опције ВIOS-а/ 

UEFI (Unified Extensible Firmware 

Interface); 

-врши припрему за инсталирање 

оператив. система на радној 

станици; 

18 
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система (листа хардверске 

компатибилности НСL – 

Hardware Compatibility List); 

-дељење диска на партиције и 

њихово форматирање; 

-инсталирање оперативног 

система на нови рачунар;  

-постинсталациона ажурирања и 

активација оперативног система;  

-решавање проблема насталих 

при инсталацији; 

-надоградња постојећег 

оперативног система (upgrade).  

-инсталирање више оперативних 

система на једном рачунару 

(„dual boot!" систем); 

-инсталирање операт. система 

употребом пресликаних дискова; 

-инсталирање управљачких 

програма уређаја - драјвера 

(driver’s); 

-ажурирање ВIOS-а; 

-обавља инсталацију оперативног 

система на радној станици; 

-врши надоградњу („upgrade" ) 

оперативног система; 

-ажурира делове оперативног 

система и апликативног програма 

на радној станици („update" 

система); 

-врши припрему за инсталирање 

два оперативна система; 

-инсталира два оперативна 

система („Dual-Boot―) на радној 

станици; 

-инсталира управљачке програмe 

уређаја (драјвере) на радној 

станици; 

-препоручује „upgrade" фирмвера 

у циљу отклањања проблема у 

раду уређаја; 

-обавља „upgrade" фирмвера у 

циљу отклањања проблема у раду 

уређаја; 

 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 
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облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз вежбе, при чему се ученици се деле у групе до 15 ученика. Програм за други разред 

организован је кроз три модула и блок наставу. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, 

индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, практичан рад, визуелне методе, вербалне 

методе, демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, 

софвтвери, шеме, панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет 

одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

Програмирање 
Програм додатне наставе 

Назив наставног предмета: Програмирање 

Разред: други 

Додатна настава се организује за ученике који имају потенцијал и жељу да прошире знања предвиђена планом и програмом 

 

Исходи Модул Садржај 
Број 

часова 

- 

- наведе етапе решавања задатка 

- објасни условљеност и 

повезаност појединих корака у 

Алгоритми 

 

- Анализа проблема, етапе 

решавања задатка, кораци 

развоја програма. 

3 
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изради софтвера 

- разуме смисао променљивих и 

константи 

- препознаје променљиве на основу 

формулације захтева 

- саставља и тестира алгоритме 

линијске структуре 

- уочава места гранања и 

форумише услове гранања 

- саставља и тестира елементарне 

алгоритме разгранате структуре 

- уочава основне елементе циклуса 

(припрема, тело, критеријум 

изласка) 

- изведе закључак о броју 

понављања и сходно томе изабере 

тип цикличне структуре: бројачки 

или условни циклус (са 

постусловом или са предусловом) 

- саставља и тестира алгоритме са 

простим и са цикличним 

структурама 

- комбинује различите 

алгоритамске структуре 

- Интегрисано развојно 

окружење и његове компоненте 

(едитор, компилатор, дебагер...) 

- Дефиниција и задатак 

алгоритма. 

- Графички запис алогритама. 

- Класификација алгоригамских 

управљачких структура. 

- Алгоритими са простом 

линијском структуром. 

- Алгоритми са разгранатом 

структуром. 

- Алгоритми са цикличном 

структуром. 

- Алгоритами са угњежденим 

разгранатим и цикличним 

структурама 

- Тестирање исправности 

алгоритама 

- разликује кључне речи језика од 

идентификатора променљивих и 

константи 

- разуме концепт основних типова 

података 

- препознаје, декларише и 

иницијализује променљиве 

Структура 

програмског 

језика 

- Структура програмскогјезика. 

- Структура програма. 

- Променљиве, константе 

(симболичке и вредносне) и 

њихови идентификатори. 

- Основни типови података. 

- Декларација и иницијализација 

5 
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програма 

- користи наредбе за унос и приказ 

података у задатом формату 

- разликује врсте оператора и 

њихов приоритет 

- пише изразе користећи оператор 

доделе и аритметичке операторе 

језика 

- користи стандардне функције при 

формирању израза 

променљивих 

- Конверзија једног у други тип 

података 

- Унос и приказ података. 

- Оператори језика. 

- Изрази, наредбе, првенство 

оператора. 

- Оператори доделе вредности 

(основни и додатни оператори 

доделе). 

- Аритметички оператори. 

- Оператори инкрементирања и 

декрементирања. - Постфиксно 

и префиксно инкрементирање и 

декрементирање 

- Стандардне функције. 

- Рад у развојном окружењу 

(едитор, преводилац, дебагер) 

демонстриран кроз 

примереједноставних програма 

- дефинише израз на основу кога се 

одређује ток извршавања 

алгоритма и програма 

- препозна потребу увођења 

гранања у алгоритам и програм 

- користи наредбу основне 

селекције 

- користи наредбу вишеструке 

селекције 

- комбинује наредбе гранања у 

структуре са две и више грана 

Разгранате 

програмске 

структуре 

- Условно извршавање кода 

- Релацијски оператори и изрази 

- Логички оператори и изрази 

- Приоритет логичких и 

релацијских оператора у односу 

на остале операторе 

- Наредбе гранањаif-else 

- Каскадна структура if-else 

наредби 

- Вишеструко гранање 

коришћењем наредбе switch 

5 
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- пише кодове у којима комбинује 

наредбе основног и вишеструког 

гранања 

- Креирање алгоритма и кодова 

са основном разгранатом 

структуром. 

- Креирање алгоритма и кодова 

са различитим формама 

угњеждавања наредби гранања 

- препозна потребу и број 

понављања поједних секвенци у 

алгоритаму и програму 

- објасни разлику између основних 

наредби за формирање 

програмских циклуса 

- користи наредбе за формирање 

бројачких циклуса 

- користи наредбе за формирање 

условних циклуса са предусловом 

и циклуса са постусловом 

- користи наредбу за превремени 

излазак из циклуса 

- користи наредбу за прескакање 

наредби унутар циклуса 

- креира и кодира дијаграм тока са 

различитим угњеждавањима 

цикличних структура 

- креира и кодира дијаграм тока 

комбинујући цикличне и 

разгранате структуре 

Цикличне 

програмске 

структуре 

- Основни циклуси. 

- Реализација бројачког циклуса 

коришћењем наредбе for. 

- Реализација условних циклуса 

коришћењем наредбе while 

(циклус са предусловом) 

- Реализација условних циклуса 

корншћењем наредбе do-while 

(циклус са постусловом). 

- Превремени излазак из из 

циклуса (наредба break). 

- Прескакање наредби унутар 

циклуса (наредба continue). 

- Угњеждавање пeтљи 

- Решавање проблема уз 

комбиновану примену нареби 

гранања и наредби понављања 

5 

- разуме појам декомпозиције 

проблема 

- разуме појам и смисао повратне 

вредности и параметара функције 

Корисничке 

функције 

- Смисао и особине функција 

- Прототип функције и 

дефинисање тела функције 

- Позивање функције 

3 
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- пише једноставне функције које 

имају скаларну или void повратну 

вредност уз пренос параматара по 

вредности 

- разликује прототип,  дефиницију 

и позив функције 

- користи функције у програмима 

за решавање једноставиих 

проблема из математике, основа 

електротехнике и физике 

- Предаја параметара по 

вредности 

- Креирање и позивање 

једноставних функција, 

познатих из области математике 

(обим и површина задате 

фигуре, површина и запремина 

тела), физике (брзина кретања 

тела) и електротехнике 

(еквивалентна отпорност...) 

- дефинише низовни тип и 

декларише низовне променљиве 

- разуме везу између индекса низа 

и елемента низа 

- користи технику линеарног 

претраживања низа 

- пише програм за одређивање 

максимума и минимума низа 

Једнодименз

ионални низ 

- Дефиниција и декларација 

низа. 

- Иницијализација низа. 

- Приступање елементима низа. 

- Линеарно (секвенцијално) 

претраживање низа. 

- Одређивање минималног и 

максимапног елемента. 

2 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 
I Планирање наставе и учења  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, 

подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, 

као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиђених исхода, 

али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз вежбе, при чему се ученици се деле у групе до 15 ученика. Програм за други разред организован 

је кроз три модула и блок наставу. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у 

паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, практичан рад, визуелне методе, вербалне методе, демонстративне 

методе). У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, панои..) 
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III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, 

способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

 праћење остварености исхода; 

 усмено излагање; 

 показивање практичних вештина; 

 активности ученика на часовима; 

 

Практична настава 
Програм додатне наставе 

Назив наставног предмета: Практична настава 

Разред: други 

 

Додатна настава се организује за ученике који су заинтересовани за шира знања из предмета, истрaживачки рад, 

самостално истраживање и коришћење  стручне литературе, штампе, проширивање стечених знања и њихова примена. 

 

 

 

Исходи Модул Садржај 

Укупан 

број 

часова 

-отвори кабл, правилно скине 

плашт и изолацију проводника; 

-настави (повеже) и изолује 

наставак: 

-направи окце у зависности од 

завртња; 

-залеми крајеве и поставља кабл 

папучице и фастоне; 

Инсталациони 

проводници и 

каблови  

-Електроинсталациони 

проводници; 

-Телекомуникациони проводници; 

-Инсталациони проводници и 

каблови са бакарним 

проводницима, коаксијални 

каблови, UТР каблови- врсте и 

конструкциони елементи; 

11 
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-скине изолацију, настави и 

изолује проводник. 

-навeде врсте и конструктивнс 

елементе каблова и проводника; 

-припреми алат и материјал за 

обраду и повезивање 

инсталационих каблова на 

конекторе; 

-објасни врсте и улогу 

инсталационе опреме и уређаја; 

-Материјали за изолацију 

инсталационих проводника и 

каблова; 

-Електричне и преносне 

карактеристике инсталационих 

каблова и проводника; 

-Специјална кљешта за обраду 

каблова и конектовање; 

-Лемилице, универзални 

инструмент и остали 

инсталациони алат; 

-наведе и објасни врсте, 

карактеристике, улогу и 

практичну примену пасивних 

електронских компонената у 

електричним колима; 

-изврши очитавање вредности и 

измери отпорност и исправност 

пасивних електронских 

компоненти; 

-објасни и наведе врсте, 

карактеристике, улогу и 

практичну примену активних 

електронских компонената у 

електронским колима; 

-одреди врсту, тип транзистора и 

диоде и њихове електроде и 

исправност мерењем; 

-наведе и објасни врсте, 

карактеристике и практичну 

примену интегрисаних кола; 

Штампане 

плоче 

-Електронске компоненте - 

пасивне и активне (врсте, симболи 

и карактеристике); 

-Очитавање и мерење вредности 

пасивних компонети; 

-Диоде-врсте, испитивање 

исправности. одређивање аноде и 

катоде унимером; 

-Транзистори - врсте, одређивање 

типа транзистора и његових 

слсктрода В, Е, С и испитивање 

исправности; 

-Интегрисана кола, микрофони, 

слушалице и остале електронске 

компоненте; 

-Електричне шеме електронских 

кола; 

-Каталози за електронске 

компоненте; 

-Избор потребних компонената са 

21 
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-уради спецификацију потребних 

компоненти из каталога на 

основу дате електричне шеме; 

-опише технолошки поступак 

израде штампане плоче; 

-направи штампану плочу на 

основу пројекта и испита 

исправност веза на штампаној 

плочи; 

-монтира (залеми) компоненте на 

штампану плочу, изабере 

одговарајуће инструменте за 

испитивање штампаних плоча и 

изврши њихово испитивање; 

-отклони грешке и кварове на 

штампаној плочи; 

електричне шеме помоћу каталога; 

-Пертинакс плоча за израду 

штампане плоче; 

-Технолошки поступак израде 

штампаних плоча; 

-Начини испитивања исправности 

веза на штампаној плочи; 

-Поступак лемљења и прибор за 

лемљење и одлемљивање 

компонената; 

-Инструменти за испитивања 

компонената и веза на плочама 

(универзални инструменти, сигнал 

генератор, осцилоскоп, извори 

напајања) и оживљавање 

штампане плоче; 

-Прописи и стандарди за израду 

штампаних плоча; 

-Лемилице и специјални наставци 

за лемљење и одлемљивање 

интегралних кола, универзални 

инструменти и електроничарски 

алат. 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 
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облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз вежбе, при чему се ученици се деле у групе до 15 ученика. Програм за други разред 

организован је кроз три модула и блок наставу. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, 

индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, практичан рад, визуелне методе, вербалне 

методе, демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, 

софвтвери, шеме, панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет 

одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 
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Трећи разред 

А1: ОПШТЕОБРАЗОВНИ  ПРЕДМЕТИ 

Српски језик и књижевност 
                                         

Предмет: Српски језик и књижевност 

Наставни програм за трећи разред електро смера 

Циљ учења српског језика и књижевности је унапређивање језичке и функционалне писмености; стицање и неговање 

језичке и књижевне културе; оспособљавање за тумачење и вредновање књижевних дела; афирмисање и прихватање 

вредности хуманистичког образовања и васпитања ученика; развијање личног, националног и културног идентитета, 

љубави према матерњем језику, традицији и култури српског народа и других народа и етничких заједница. 

 

 

Област 
Број 

часова 
Садржај Исходи Стандарди 

Језик 20 

Творба речи (5 часова) 

Основни начини творбе 

речи у српском језику: 

извођење, слагање, 

префиксација, 

комбиновану творба, 

творба претварањем 

Важнији модели за 

- препозна 

најважније типове 

творбе у српском 

језику – извођење, 

слагање, 

комбиновану творбу 

и претварање; 

- разликује 

2CJK.1.1.4. Познаје врсте и 

подврсте речи; примењује 

норму у вези с облицима 

речи у фреквентним 

случајевима (укључујући и 

гласовне промене у вези с 

облицима речи); издваја 

делове речи у вези с 

облицима речи (граматичка 

основа и наставак за облик) 

у једноставнијим 
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извођење и слагање 

именица, придева и 

глагола 

Најважнијим 

префиксоиди и 

суфиксоиди у српском 

језику  

Полусложенице 

(правописна решења у 

вези са њима) 

Лексикологија (11 

часова) 

Лексикологија и 

лексикографија 

(најважнији речници 

српског језика и начини 

њиховог коришћења) 

Полисемија, начини за 

проширивање значења 

речи –  метафора, 

метонимија и синегдоха 

Синонимија, 

антонимија, 

хомонимија, 

хиперонимија и 

паронимија 

Класификација лексике 

с обзиром на порекло 

(народне речи, 

позајмљенице, 

црквенословенске речи) 

значењске односе 

међу речима;  

- препозна лексичке 

механизме – 

метафору и 

метонимију;  

- разликује типове 

лексике с обзиром на 

порекло (народне 

речи, 

црквенословенске 

речи и 

позајмљенице) и 

сферу употребе 

(историзми, 

архаизми, 

неологизми, 

термини); 

- разликује 

некњижевну лексику 

од књижевне;  

- препозна и 

правилно користи 

устаљене изразе 

(фразеологизме); 

- разликује 

синтаксичке 

јединице  и познаје 

све типове 

реченичних чланова; 

- препозна особине 

случајевима; издваја делове 

речи у вези с грађењем речи 

(префикс, творбена основа, 

суфикс) у једноставнијим 

случајевима; препознаје 

основне начине грађења 

речи; примењује норму у 

вези с грађењем речи 

(укључујући и гласовне 

промене у вези с грађењем 

речи); примењује постојеће 

моделе при грађењу нових 

речи. 

2CJK.2.1.4. Има шира знања 

о врстама и подврстама 

речи; уме да одреди облик 

променљиве речи и да 

употреби реч у задатом 

облику; познаје појам 

морфеме; дели реч на 

творбене морфеме у 

једноставнијим случајевима 

и именује те морфеме; 

познаје основне начине 

грађења речи; примењује 

норму у вези с облицима 

речи у мање фреквентним 

случајевима. 

2CJK.3.1.3. Има детаљнија 

знања о морфологији у 

ужем смислу и творби речи 

у српском језику (дели реч 

на творбене морфеме у 

сложенијим случајевима и 

именује те морфеме). 

2CJK.1.1.6. Има лексички 

фонд који је у складу са 

средњим нивоом 

образовања; прави разлику 

између формалне и 

неформалне лексике и 
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и сферу употребе 

(историзми, архаизми, 

неологизми, 

Некњижевна лексика 

српског језика 

(дијалектизми, 

регионализми, жаргон и 

вулгаризми 

Фразеологизми и 

њихова употреба у 

различитим 

функционалним 

стиловима 

Синтакса (3 часа) 

Синтаксичке јединице 

(реч, синтагма и 

реченица) 

Типови реченичних 

чланова и могућности 

за њихово изражавање 

речју и синтагмом 

Структура сложеног 

предиката (модални и 

фазни глаголи и њихово 

место у структури 

сложеног предиката) 

Стилистика (1 час) 

Основне одлике 

разговорног стила 

 

разговорног стила, 

посебно оне које га 

разликују од осталих 

стилова; 

употребљава их у складу са 

приликом; има основна 

знања о значењу речи; 

познаје основне лексичке 

односе (синонимију, 

антонимију, хомонимију); 

познаје метафору као 

лексички механизам; нема 

одбојност према речима 

страног порекла, али их не 

прихвата некритички и 

аутоматски; познаје појам 

термина и фразеологизма; 

познаје најважније речнике 

српског језика и уме да се 

њима користи. 

2CJK.2.1.6. Има богат и 

уразноличен лексички фонд 

(укључујући и 

интелектуалну и 

интернационалну лексику и 

познавање 

најфреквентнијих 

интернационалних 

префикса и суфикса). Тај 

фонд употребљава у складу 

с приликом; види језик као 

низ могућности које му 

служе да изрази 

индивидуално искуство и 

усмерен је ка богаћењу 

сопственог речника; познаје 

хиперонимију/хипонимију, 

паронимију; разликује 

лексичке слојеве; познаје 

метонимију као лексички 

механизам. 

2CJK.1.1.5. Правилно 

склапа реченицу; разликује 

синтаксичке јединице; 

разликује активне и пасивне 
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реченице; уме да анализира 

једноставније реченице 

грађене по основним 

моделима и проширене 

прилошким одредбама. 

 

Књижевн

ост 
58 

Модерна у европској и 

српској књижевности 

Друштвено-историјска 

кретања у свету на 

прелазу из 19. у 20. век 

који су одлучујуће 

утицали на стварање 

покрета модерне и 

стилских праваца у 

оквиру ње 

Шарл Бодлер „Везе―, ,, 

Албатрос―  

Антон Павлович Чехов 

„Ујка Вања―  

Богдан Поповић 

„Предговор Антологији 

новије српске лирике― 

Војислав Илић „У 

позну јесен― 

Алекса Шантић 

„Претпразничко вече― и 

„Вече на шкољу―  

Јован Дучић 

„Јабланови―  

Милан Ракић „Искрена 

песма―  

-систематизује 

усвојена знања о 

књижевности, 

процењује сопствену 

успешност, 

идентификује 

тешкоће и, уколико 

их има, утврђује 

план за њихово 

превазилажење; 

- -наведе и објасни 

друштвено-

историјске 

околности које су 

довеле до појаве 

симболизма и 

естетике 

ларпурлартизма; 

- -упореди српску 

књижевност модерне 

са европском и 

одреди њене 

специфичности; 

- -наведе примере 

2СЈК.1.2.1. Познаје ауторе 

дела из обавезног школског 

програма и локализује их у 

контекст стваралачког 

опуса и 

књижевноисторијски 

контекст.  

2СЈК.2.2.1. Интерпретира 

књижевни текст увидом у 

његове интеграционе 

чиниоце (доживљајни 

контекст, тематско-

мотивски слој, композиција, 

ликови, форме 

приповедања, идејни слој, 

језичко-стилски аспекти...). 

2СЈК.3.2.1. Чита, 

доживљава и самостално 

тумачи 

књижевноуметничка и 

књижевнонаучна дела из 

обавезног школског 

програма, као и додатне 

(изборне) и факултативне 

књижевноуметничке и 

књижевнонаучне текстове; 

током интерпретације 

поуздано користи стечена 

знања о стваралачком опусу 

аутора и 

књижевноисторијском 

контексту. 

2СЈК.1.2.2. Познаје 

књижевнотеоријску 

терминологију и доводи је у 
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Владислав Петковић 

Дис „Можда спава―  

Сима Пандуровић 

„Светковина―  

Милутин Бојић „Плава 

гробница―. 

Борисав Станковић 

„Нечиста крв―  

Петар Кочић 

„Мрачајски прота― 

Исидора Секулић 

„Госпа Нола― 

Међуратна 

књижевност 

Манифести футуризма, 

експресионизма, 

дадаизма, зенитизма   

Станислав Винавер 

„Манифест 

експресионистичке 

школе―  

Владимир Мајаковски 

„Облак у панталонама―.   

 Федерико Гарсија 

Лорка ,, Романса 

месечарка― 

Рабиндранат Тагоре ,, 

Градинар― 

Милош Црњански 

„Лирика Итаке― и 

„Сеобе― 

декаденције у касној 

фази српске 

модерне;   

- -повеже појаве у 

књижевности са  

друштвено-

историјским 

околностима;  

- -образложи утицај 

друштва на појаву -

ангажоване 

књижевности; 

повеже формалне 

одлике књижевног 

дела (форма, тип 

приповедања, 

стилска средства) и 

његово значење 

функционалну везу са 

примерима из књижевних  и 

неуметничких  текстова 

предвиђених програмом. 

2СЈК.2.2.2. Познаје 

књижевнотеоријску 

терминологију и 

књижевнотеоријска знања 

адекватно примењује у 

тумачењу књижевних дела 

предвиђених програмом. 

2СЈК.3.2.2. Влада 

књижевнотеоријском 

терминологијом и теоријска 

знања адекватно примењује 

у тумачењу 

књижевноуметничких и 

књижевнонаучних дела која 

су предвиђена школским 

програмом и других дела 

ове врсте различитих 

жанрова, изван школског 

програма. 

2СЈК.1.2.3. У тумачењу 

књижевноуметничких и 

књижевнонаучних дела 

разликује методе 

унутрашњег и спољашњег 

приступа.  

2СЈК.2.2.3. Разликује 

методе унутрашњег и 

спољашњег приступа у 

интерпретацији 

књижевноуметничког и 

књижевнонаучног дела и 

адекватно их примењује 

приликом разумевања и 

тумачења ових врста дела. 

2СЈК.2.2.4. Уочава и 

образлаже поетичке, 

језичке, естетске и 
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Растко Петровић „Људи 

говоре― 

Момчило Настасијевић 

„Запис о даровима моје 

рођаке Марије―  

Иво Андрић „На Дрини 

ћуприја―  

  

Момчило Настасијевић 

„Седам лирских 

кругова 

структурне особине 

књижевноуметничких и 

књижевнонаучних дела у 

оквиру школске лектире; 

процењује да ли је 

сложенији књижевнонаучни 

текст (аутобиографија, 

биографија, мемоари, 

дневник, писмо, путопис...) 

добро структуриран и 

кохерентан, да ли су идеје 

изложене јасно и прецизно; 

уочава стилске поступке у 

књижевноуметничком и 

књижевнонаучном тексту; 

процењује колико одређене 

одлике текста утичу на 

његово разумевање и 

доприносе тумачењу 

значења текста. 

2СЈК.1.2.5. Уочава основне 

особине књижевности као 

дискурса и разликује га у 

односу на остале друштвене 

дискурсе. 

2СЈК.2.2.5. Образлаже 

основне елементе 

књижевности као дискурса 

у односу на остале 

друштвене дискурсе (нпр. 

присуство/одсуство 

приповедача, приповедни 

фокус, статус историјског и 

фиктивног итд.). 

2СЈК.3.2.5. Разуме основне 

елементе књижевности као 

дискурса (пореди нпр. 

присуство/одсуство 

приповедача, приповедни 

фокус, статус историјског и 

фиктивног итд.) у односу на 
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остале друштвене дискурсе 

и та сазнања употребљава у 

тумачењу књижевних дела. 

2СЈК.1.2.6. Наводи основне 

књижевноисторијске и 

поетичке одлике стилских 

епоха, праваца и формација 

у развоју српске и светске 

књижевности и повезује их 

са делима и писцима из 

обавезне лектире школског 

програма. 

2СЈК.2.2.6. Приликом 

тумачења 

књижевноуметничких и 

књижевнонаучних дела из 

школског програма 

примењује знања о 

основним 

књижевноисторијским и 

поетичким одликама 

стилских епоха, праваца и 

формација у развоју српске 

и светске књижевности. 

 

Језичка 

култура 
24 

Правопис (6 часова)  

Транскрипција страних 

речи, промена страних 

имена и презимена 

Писање страних имена 

у српском језику – 

прилагођено 

(транскрибовано) и 

изворно  

Усмено изражавање (2 

часа) 

Смисао и значај 

- правилно пише 

цртицу у 

полусложеницама 

када су у једном 

реду и када се деле 

на крају реда; 

- примењује основна 

правила 

транскрипције имена 

из 

страних језика; 

- говори јавно и пред 

2CJK.2.3.2. Саставља 

сложенији говорени и 

писани текст (из језика, 

књижевности или слободна 

тема) користећи се описом, 

приповедањем и излагањем 

(експозицијом); у говореној 

или писаној расправи 

прецизно износи своје идеје 

и образлаже свој став; 

труди се да говори и пише 

занимљиво, правећи 

прикладне дигресије и 

бирајући занимљиве детаље 

и одговарајуће примере; 

уочава поенту и излаже је 
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неговања говорне 

културе  

Јавна дебата. Припрема 

за дебату (прикупљање 

чињеница, састављање 

плана излагања), 

аргументовано 

излагање, извођење 

закључака и уважавање 

културе дијалога. 

Писано изражавање 
(16 часова) 

Израда четири писмена 

задатка и писање 

унапређене верзије 

писменог задатка 

(исправка писменог 

задатка). 

Припрема за израду 

писмених задатака. 

Писмени задатак се 

ради писаном 

ћирилицом. Препорука 

је да се исправка 

писменог задатка ради 

писаном латиницом. 

 

већим 

аудиторијумом о 

темама из 

језика, књижевности 

и 

културе; 

- саслуша туђе 

мишљење и 

узме га у обзир 

приликом 

своје аргументације; 

- активно учествује у 

јавној дебати – 

припреми се за 

дебату, 

аргументовано 

излаже и изведе 

закључке ; 

- напише састав на 

тему из 

језика и 

књижевности, 

уважавајући начела 

правописа и језичке 

норме. 

 

на прикладан начин; 

прецизно износи свој 

доживљај и утиске поводом 

књижевног или другог 

уметничког дела; сажето 

препричава сложенији 

књижевни текст и резимира 

сложенији књижевни и 

неуметнички текст на теме 

непосредно везане за 

градиво; пише извештај и 

реферат; примењује 

правописну норму у 

случајевима предвиђеним 

програмом. 

2CJK.2.3.1. Говори у 

званичним ситуацијама, 

јавно и пред већим 

аудиторијумом о темама из 

области језика, 

књижевности и културе, 

користећи се књижевним 

језиком и одговарајућом 

терминологијом; учествује 

у јавним разговорима са 

више учесника; процењује 

слушаоца односно 

аудиторијум и обликује свој 

говор према његовим 

потребама и могућностима; 

има потребу и навику да 

развија сопствену говорну 

културу; с пажњом и 

разумевањем слуша теже 

излагање (нпр. предавање) с 

темом из језика, 

књижевности и културе; 

слуша критички, 

процењујући говорникову 

аргументацију и 

објективност. 
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ЈЕЗИК (20 часова) 

 

Творба речи (5 часова) 

Основни начини творбе речи у српском језику: извођење, слагање, префиксација, комбиновану творба, творба 

претварањем 

Важнији модели за извођење и слагање именица, придева и глагола 

Најважнијим префиксоиди и суфиксоиди у српском језику  

Полусложенице (правописна решења у вези са њима) 

 

Лексикологија (11 часова) 

Лексикологија и лексикографија (најважнији речници српског језика и начини њиховог коришћења) 

2СЈК.3.3.2. Излаже (у 

званичним ситуацијама, 

јавно и пред већим 

аудиторијумом) и пише о 

темама из области језика, 

књижевности и културе; 

има развијене говорничке 

(ораторске) вештине; 

претпоставља различите 

ставове аудиторијума и у 

складу с тим 

проблематизује поједине 

садржаје; препознаје и 

анализира вербалну и 

невербалну реакцију 

саговорника односно 

аудиторијума и томе 

прилагођава свој говор; 

слушајући говорника, 

процењује садржину и 

форму његовог говора и 

начин говорења. 
 

  



Школски програм 2022-2026. 
 

 

 

640 

 

 

Полисемија, начини за проширивање значења речи –  метафора, метонимија и синегдоха Синонимија, антонимија, 

хомонимија, хиперонимија и паронимија 

Класификација лексике с обзиром на порекло (народне речи, позајмљенице, црквенословенске речи) и сферу употребе 

(историзми, архаизми, неологизми, Некњижевна лексика српског језика (дијалектизми, регионализми, жаргон и 

вулгаризми 

Фразеологизми и њихова употреба у различитим функционалним стиловима 

 

Синтакса (3 часа) 

Синтаксичке јединице (реч, синтагма и реченица) 

Типови реченичних чланова и могућности за њихово изражавање речју и синтагмом 

Структура сложеног предиката (модални и фазни глаголи и њихово место у структури сложеног предиката) 

 

Стилистика (1 час) 

Основне одлике разговорног стила 

 

КЊИЖЕВНОСТ (58 часова) 

 

Обавезни садржаји 

 

Модерна у европској и српској књижевности 

Друштвено-историјска кретања у свету на прелазу из 19. у 20. век који су одлучујуће утицали на стварање покрета 

модерне и стилских праваца у оквиру ње 

Шарл Бодлер „Везе―, ,, Албатрос―  

Антон Павлович Чехов „Ујка Вања―  

Богдан Поповић „Предговор Антологији новије српске лирике― 

Војислав Илић „У позну јесен― 

Алекса Шантић „Претпразничко вече― и „Вече на шкољу―  

Јован Дучић „Јабланови―  

Милан Ракић „Искрена песма―  

Владислав Петковић Дис „Можда спава―  

Сима Пандуровић „Светковина―  
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Милутин Бојић „Плава гробница―. 

Борисав Станковић „Нечиста крв―  

Петар Кочић „Мрачајски прота― 

Исидора Секулић „Госпа Нола― 

 

Међуратна књижевност 

Манифести футуризма, експресионизма, дадаизма, зенитизма   

Станислав Винавер „Манифест експресионистичке школе―  

Владимир Мајаковски „Облак у панталонама―.   

 Федерико Гарсија Лорка ,, Романса месечарка― 

Рабиндранат Тагоре ,, Градинар― 

Милош Црњански „Суматра― и „Сеобе― 

Растко Петровић „Људи говоре― 

Момчило Настасијевић „Запис о даровима моје рођаке Марије―  

Иво Андрић „На Дрини ћуприја―  

  

Момчило Настасијевић „Седам лирских кругова 

 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА (24 часа) 
 

Правопис (6 часова)  

Транскрипција страних речи, промена страних имена и презимена 

Писање страних имена у српском језику – прилагођено (транскрибовано) и изворно  

 

Усмено изражавање (2 часа) 

Смисао и значај неговања говорне културе  

Јавна дебата. Припрема за дебату (прикупљање чињеница, састављање плана излагања), аргументовано излагање, 

извођење закључака и уважавање културе дијалога. 

 

Писано изражавање (16 часова) 

Израда четири писмена задатка и писање унапређене верзије писменог задатка (исправка писменог задатка). 
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Припрема за израду писмених задатака. 

Писмени задатак се ради писаном ћирилицом. Препорука је да се исправка писменог задатка ради писаном латиницом. 

 

 

 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

 

Ученик има знања из области српског језика и српске и светске књижевности. Влада усменом и писаном комуникацијом: 

говори и пише поштујући књижевнојезичку норму, уобличава логичан и стилски складан говорени и писани текст, разуме 

и критички промишља оно што прочита, има развијен речник. Чита, доживљава и тумачи књижевно дело; користи читање 

да боље разуме себе, друге и свет око себе; прочитао је најважнија књижевна дела из националне и светске културне 

баштине. Има навику и потребу да развија говорну и читалачку културу, како ради сопственог усавршавања тако и ради 

очувања и богаћења националне културе.  

 

Основни ниво  

Говори јасно и течно, поштујући књижевнојезичку норму; има културу слушања туђег излагања. Саставља једноставнији 

говорени или писани текст који је логичан, добро структуриран и стилски складан; користи оба писма (дајући предност 

ћирилици), влада основним писаним жанровима потребним за школовање и учешће у друштвеном животу. У различите 

сврхе чита књижевне и неуметничке текстове средње тежине, разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености 

и критички промишља једноставнији књижевни и неуметнички текст.  

Има основна знања о језику уопште; разликује књижевни српски језик од дијалекта и има потребу да учи, чува и негује 

књижевни језик. Има основна знања о гласовима, речима и реченицама српског језика и зна да примени одређена 

граматичка правила у говору и писању. Има развијен речник, у складу са средњим нивоом образовања, а речи 

употребљава у складу са приликом.  

Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст стваралачког опуса и у 

књижевноисторијски контекст. Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и 

формација у развоју српске и светске књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезне лектире школског 
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програма. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из 

обавезне школске лектире. Формира читалачке навике и знања схватајући значај читања за сопствени духовни развој.  

 

Средњи ниво  

Говори пред аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и културе; саставља сложенији говорени или 

писани текст, прецизно износећи идеје; у различите сврхе чита теже књижевне и неуметничке текстове и има изграђен 

читалачки укус својствен образованом човеку; разуме и критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст.  

Има шира знања о језику уопште и основна знања о језицима у свету. Зна основне особине дијалеката српског језика и 

смешта развој књижевног језика код Срба у друштвени, историјски и културни контекст. Има шира знања о гласовима, 

речима и реченицама српског језика и та знања уме да примени у говору и писању. Има богат речник и види језик као низ 

могућности које му служе да се прецизно изрази. Тумачи кључне чиниоце структуре књижевног текста као и његове 

тематске, идејне, поетичке, стилске, језичке, композиционе и жанровске особине. Познаје књижевне термине и адекватно 

их примењује у тумачењу књижевних дела предвиђених програмом. Самостално уочава и анализира проблеме у 

књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на основу примарног текста. Користи препоручену и ширу, 

секундарну литературу у тумачењу књижевних дела предвиђених програмом.  

 

Напредни ниво  

Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе које су предвиђене градивом; има развијене говорничке 

вештине; пише стручни текст на теме из језика и књижевности; продубљено критички промишља сложенији књижевни и 

неуметнички текст, укључујући и ауторове стилске поступке; изграђује свест о себи као читаоцу.  

Има детаљнија знања о језику уопште, као и о граматици српског језика. Има основна знања о речницима и структури 

речничког чланка.  

Критички чита, тумачи и вреднује сложенија књижевна дела из обавезног школског програма, као и додатна (изборна). 

Користи више метода, гледишта и компаративни приступ у тумачењу књижевног текста. Свој суд о књижевном делу 

аргументовано износи стално имајући на уму примарни текст, као и друге текстове, анализирајући и поредећи њихове 

поетичке, естетске, структурне и лингвистичке одлике, укључујући и сложеније стилске поступке. Шири читалачка знања 
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и примењује стратегије читања које су усаглашене са типом књижевног дела и са читалачким циљевима (доживљај, 

истраживање, стваралаштво).  

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Језик 

Основни ниво  

Има основна знања о томе шта је језик уопште и које функције има; поштује свој језик и поштује друге језике. Зна 

основне податке о дијалектима српског језика и о дијалекатској основи књижевног језика; подједнако цени екавски и 

ијекавски изговор као равноправне изговоре српског књижевног језика; има основна знања о развоју књижевног језика, 

писма и правописа код Срба. Има основна знања о гласовима српског језика; познаје врсте и подврсте речи, примењује 

језичку норму у вези са облицима речи и у вези са њиховим грађењем; правилно склапа реченицу и уме да анализира 

реченице грађене по основним моделима. Има основна знања о значењу речи; познаје најважније речнике српског језика 

и уме да се њима користи. Уме да износи властите ставове говорећи јасно и течно, поштујући књижевнојезичку норму и 

правила учтивости; има културу слушања туђег излагања. Овладао је складним писањем једноставнијих форми и 

основних жанрова (писмо, биографија, молба, жалба, захтев, ПП презентација и сл.), користећи компетентно оба писма, 

дајући предност ћирилици и примењујући основна правила језичке норме. На крају школовања саставља матурски рад 

поштујући правила израде стручног рада.  

 

Средњи ниво  

Има шира знања о језику уопште и основна знања о језицима у свету, њиховој међусобној сродности и типовима. Зна 

основне особине дијалеката српског језика и основна правила екавског и ијекавског изговора. Има шира знања о 

гласовима српског језика; зна правила о наглашавању речи и разликује књижевни од некњижевног акцента; има шира 

знања о врстама и подврстама речи, њиховим облицима и начинима њиховог грађења; познаје врсте реченица и анализира 

реченице грађене по различитим моделима. Има богат речник и уме да употреби одговарајућу реч у складу са приликом; 

усмерен је ка богаћењу сопственог речника. Изражајно чита и негује сопствени говор. Саставља сложеније писане 

текстове о различитим темама поштујући језичку норму. Користи стручну литературу и пише складно извештај и 

реферат.  
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Напредни ниво  

Има детаљнија знања о језику уопште и детаљнија знања о граматици српског језика (акцентима, саставу речи, значењу 

падежа и глаголских облика, структури реченице); познаје структуру речничког чланка. Говори о одабраним темама као 

вешт говорник; пажљиво слуша и процењује вербалну и невербалну реакцију свог саговорника и томе прилагођава свој 

говор. Складно пише есеј, стручни текст и новински чланак доследно примењујући књижевнојезичку норму.  

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Књижевност  

Основни ниво  

 

Редовно чита књижевна дела из обавезног школског програма, зна значајне представнике и дела из светске и српске 

књижевности. Укратко описује своја осећања и доживљај књижевног или другог уметничког дела. Уочава и наводи 

основне поетичке, естетске и структурне особине књижевног и неуметничког текста погодног за обраду градива из језика 

и књижевности; уме да их именује и илуструје. Разуме књижевни и неуметнички текст: препознаје њихову сврху, издваја 

главне идеје текста; прати развој одређене идеје у тексту; наводи примере из текста и цитира део/делове да би анализирао 

текст или поткрепио сопствену аргументацију; резимира и парафразира делове текста и текст у целини. Издвојене 

проблеме анализира у основним слојевима значења. Основне књижевне термине доводи у функционалну везу са 

примерима из књижевног текста. Разуме зашто је читање важно за формирање и унапређивање своје личности, богаћење 

лексичког фонда. Развија своје читалачке способности. Разуме значај књижевности за формирање језичког, литерарног, 

културног и националног идентитета. Схвата значај очувања књижевне баштине и књижевне културе.  

 

Средњи ниво  

Тумачи књижевна дела из обавезног школског програма и поседује основна знања о књижевноисторијском и поетичком 

контексту који та дела одређује. Самостално уочава и анализира значењске и стилске аспекте књижевног дела и уме да 

аргументује своје ставове на основу примарног текста. Разуме и описује функцију језика у стваралачком процесу. У 

тумачењу књижевног дела примењује адекватне методе и гледишта усклађена са методологијом науке о књижевности. 

Познаје књижевнонаучне, естетске и лингвистичке чињенице и уважава их приликом обраде појединачних дела, стилских 

епоха и праваца у развоју српске и светске књижевности. На истраживачки и стваралачки начин стиче знања и читалачке 
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вештине, који су у функцији проучавања различитих књижевних дела и жанрова и развијања литерарног, језичког, 

културног и националног идентитета. Има изграђене читалачке навике и читалачки укус својствен културном и 

образованом човеку. Примењује сложене стратегије читања. Мења аналитичке приступе за које оцени да нису 

сврсисходни. Процењује колико одређене структурне, језичке, стилске и значењске одлике текста утичу на његово 

разумевање.  

 

Напредни ниво  

Анализира поетичке, естетске и структурне одлике књижевног текста. Поуздано позиционира књижевни текст у 

књижевнотеоријски и књижевноисторијски контекст. Примењује одговарајуће поступке тумачења адекватне књижевном 

делу и њима сагласну терминологију. Користи више метода и гледишта и компаративни приступ да употпуни своје 

разумевање и критички суд о књижевном делу. Самостално уочава и тумачи проблеме у књижевном делу и своје ставове 

уме да аргументује на основу примарног текста и литерарно-филолошког контекста. Критички повезује примарни текст 

са самостално изабраном секундарном литературом. Самостално одабира дела за читање према одређеном критеријуму, 

даје предлоге за читање и образлаже их. Познаје и примењује начине/стратегије читања усаглашене са типом текста 

(књижевним и неуметничким) и са жанром књижевног дела. Разуме улогу читања у сопственом развоју, али и у развоју 

друштва. Има развијену, критичку свест о својим читалачким способностима. 

 

Међупредметне компетенције 

Настава Српског језика и књижевности треба да буде усмерена ка развоју међупредметних компетенција: компетенције 

за учење, комуникацију и сарадњу, естетску компетенцију, дигиталну, компетенцију за рад са подацима, учешће у 

демократском друштву и здрав живот. 

 

 

Начин реализације садржаја 

Полазећи од датих исхода и кључних појмова садржаја наставник планирани програм контекстуализује, односно планира 

наставу и учење према потребама одељења имајући у виду карактеристике, наставне материјале које ће користити, 

техничке услове, наставна средства и медије којима школа располаже, као и друге ресурсе школе и локалне средине.  

Приликом планирања наставе и учења наставник се руководи: 

 индивидуалним разликама међу ученицима у погледу начина учења, темпа учења и брзине напредовања; 
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 интегрисаним приступом у којем постоји хоризонтална и вертикална повезаност унутар истог предмета и различитих 

наставних предмета; 

 партиципативним и кооперативним активностима које омогућавају сарадњу; 

 активним и искуственим методама наставе и учења;  

 уважавањем свакодневног искуства и знања које је ученик изградио ван школе, повезивањем активности и садржаја 

учења са животним искуствима ученика и подстицањем примене наученог и свакодневном животу; 

 неговањем радозналости, одржавањем и подстицањем интересовања за учење и континуирано сазнавање; 

 редовним и осмишљеним прикупљањем релевантних података о напредовању ученика, остваривању исхода учења и 

постигнутом степену развоја компетенција ученика. 

 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и реализује се у складу са 

Правилником о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању и по препорукама за праћење и вредновање 

постигнућа ученика датих у оквиру Упутства за дидактичко-методичко остваривање програма. 

                           
 

Енглески језик 
ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК -ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

Циљ учења страног језика је развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицање позитивног односа према 

другим културама уз уважавање различитости и усвајање знања и умења потребних у комуникацији на страном језику у 

усменом и писаном облику. 

 разред: ТРЕЋИ 

смер:  ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР  РАЧУНАРА 

недељни фонд часова: 2 часа 

годишњи фонд часова: 68 часова 

 

ОБЛАСТ/ 

TEMA 

ИСХОДИ СТАНДАРДИ САДРЖАЈ 
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СЛУШАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

усменог говора 

 

● разуме основне поруке и захтеве 
исказане јасним стандардним 
језиком кадаје реч о блиским 
темама (кола, посао, хоби) 

● разуме глобално суштину нешто 
дужих разговора или дискусија на 
састанцима, који се односе на 
мање сложене садржаје из струке, 
уколико се говори разговетно 
стандардним језиком, поставља 
питања и тражи објашњења у вези 
са темом дискусије/разговора 

2.ст.1.1.1. разуме краће поруке, обавештења и 

упутства која се саопштавају разговетно и 

полако.  

2.ст.1.1.2. схвата смисао краће спонтане 

интеракције између двоје или више 

са/говорника у личном, образовном и јавном 

контексту. 

2.ст.1.1.3. схвата општи смисао информације 

или краћих монолошких излагања у 

образовном и јавном контексту. 

2.ст.1.1.4. схвата смисао прилагођеног аудио 

и видео записа у вези с темама из 

свакодневног живота (стандардни 

говор, разговетни изговор и спор ритам 

излагања). 

2.ст.2.1.1. разуме суштину и битне 

појединости порука, упутстава и обавештења 

о темама из свакодневног живота и 

делатности. 

2.ст.2.1.2. разуме суштину и битне 

појединости разговора или расправе између 

двоје или више са/говорника у приватном, 

образовном и јавном контексту. 

2.ст.2.1.3. разуме суштину и битне 

појединости монолошког излагања у 

образовном и јавном контексту уколико је 

излагање јасно и добро структурирано. 

2.ст.2.1.4. разуме суштину аутентичног 

тонског записа (аудио и видео запис) о 

познатим темама, представљених јасно и 

стандaрдним језиком 

   

ОПШТЕ ТЕМЕ 

• Свакодневни живот 

(генерацијски конфликти 

и начини превазилажења) 

• Образовање (образовањс 

за свс, пракса и припреме 

за будуће занимање, 

размена ученика) 

• Познате фирме, 

предузећа, установе, 

институције у земљама 

чији се језик учи 

• Културни 

живот(мсђународни 

пројекти и учешће на 

њима) 

• Заштита човекове 

околине (волонтерски 

рад) 

• Медији (штампа. 

телевизија, електронски 

медији) 

• Историјски 

догађаји/линости из 

земаља чији се језик учи 

• Свет компјутера 

(предности и мане 

употребе компјутера) 

 

СТРУЧНЕ ТЕМЕ 
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 • Материјали. 

средсгва.сировине и 

производи 

• Алати, машине и уређаји 

у струци 

• Припрема, производња и 

контрола производног 

процеса 

• Мере заштите и очувања 

радне и животне средине 

• Праћење новина у 

области струке 

• Пословна комуникација 

на страном језику 

 

 

 

 

ГРАМАТИЧКИ 

САДРЖАЈИ 

 

 I  РЕЧЕНИЦА 

– Сви типов упитних 

реченица 

– Директна и 

индиректна питања 

– Индиректни говор: 

рецептивно и 

продуктивно 

а) изјаве и питања – без 

промене глаголског 

ЧИТАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

прочитаних 

текстова 

● разуме једноставније текстове 

(стандардна писма, информације о 

процесу рада у струци) који су 

писани обичним језиком илијезиком 

струке 

● разуме опис догађаја и осећања 

● разуме основни садржај као и 

важније детаље у извештајима, 

брошурама и уговорима везаним за 

струку 

2.ст.1.2.1. разуме општи смисао једноставних 

краћих текстова у вези с блиским темама, у 

којима преовлађују 

фреквентне речи и интернационализми. 

2.ст.1.2.2. проналази потребне информације у 

једноставним текстовима (нпр. огласи, 

брошуре, обавештења, кратке новинске 

вести).  

2.ст.1.2.3. разуме једноставне личне поруке и 

писма. 

2.ст.1.2.4. уочава потребне детаље у 

текстовима из свакодневног живота (натписи 

на јавним местима, упутства о 

руковању, етикете на производима, јеловник 

и сл.).  

2.ст.1.2.5. разуме кратке адаптиране одломке 

књижевних дела, и друге поједностављене 

текстове који се односе на цивилизацијске 

тековине, културу и обичаје свог и других 

народа. 

2.ст.2.2.1. разуме општи смисао и релевантне 

информације у текстовима о блиским темама 

из образовног и јавног 

контекста.  

2.ст.2.2.2. открива значење непознатих речи 

на основу контекста који му је близак. 

2.ст.2.2.3. разуме описе догађаја, осећања и 

жеља у личној преписци. 

 2.ст.2.2.4. проналази потребне информације 

у уобичајеним писаним документима (нпр. 
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пословна преписка, проспекти, формулари). 

 2.ст.2.2.5. проналази специфичне поједи- 

ности у дужем тексту са претежно сложеним 

структурама, у комe се износе мишљења, 

аргументи и критике (нпр. 

новински чланци и стручни текстови). 

2.ст.2.2.6. разуме адаптиране књижевне 

текстове и прилагођене текстове који 

се односе на цивилизацијске тековине, 

културу и обичаје свог и других народа. 

 

 

времена (глагол главне 

реченице у једном од 

садашњих времена) б) 

молбе, захтеви, наредбе 

– Индиректни говор: 

само рецептивно 

а) изјаве са променом 

глаголских времена 

– Одређене 

релативне клаузе 

– Сложене реченице: 

временске клаузе, узрочне 

клаузе , допусне клаузе 

 

II   ИМЕНИЧКА ГРУПА     

1. Члан разлике између 

одређеног и неодређеног 

члана у ширем контексту 

2. Именице 

– Бројиве и 

небројиве именице 

3. Заменички облици а) 

Заменице 

– Личне заменице у 

функцији субјекта и 

објекта 

– Показне заменице 

– Односне заменице 

б) детерминатори 

– Показни 

детерминатори 

ГОВОР 

 
Усмена 
продукција 

Оспособљавање 
ученика за 
кратко 
монолошко 

излагање и за 

учешће у 

дијалогу на 

страном језику 

 

 

● једносгавним средствима опише 
статус и образовање, будуће 
запослење 

● опише делатност, фирму, процес 
рада или пак преприча 
телефонски разговор или одлуке 
неког договора у 

● оквиру познате лексике 

● образложи краће своје намере, 

одлуке, поступке 

2.ст.1.3.1. уме да оствари друштвени контакт 

(нпр. поздрављање, представљање, 

захваљивање).  

2.ст.1.3.2. изражава слагање/неслагање, 

предлаже, прихвата или упућује понуду или 

позив.  

2.ст.1.3.3. тражи и даје једноставне 

информације, у приватном, јавном и 

образовном контексту. 

 2.ст.1.3.4. описује блиско окружење (особе, 

предмете,места, активности, догађаје).  

2.ст.1.3.5. излаже већ припремљену кратку 

презентацију о блиским темама.  

2.ст.1.3.6.преноси или интерпретира кратке 

поруке, изјаве, упутства или питања. 

2.ст.1.3.7. излаже једноставне, блиске 

садржаје у вези сa културом и традицијом 

свог и других народа. 

2.ст.2.3.1. започиње, води и завршава 
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једноставан разговор и укључује се у 

дискусију на теме како од личног интереса, 

тако и оне о свакодневном животу.  

2.ст.2.3.2. износи лични став, уверења, 

очекивања, искуства, планове 

као и коментаре о мишљењима других 

учесника у разговору.  

2.ст.2.3.3. размењује, проверава, потврђује 

информације о познатим темама у 

формалним ситуацијама (нпр. у установама и 

на јавним местима).  

2.ст.2.3.4. описује или препричава стварне 

или измишљене догађаје, осећања, искуства.  

2.ст.2.3.5. излаже већ припремљену 

презентацијуо темама из свог окружења или 

струке.  

2.ст.2.3.6. извештава о догађају, разговору 

или садржају нпр. књиге, филма и сл. 

2.ст.1.5.1. користи задовољавајући број 

фреквентних речи и израза које му 

омогућавају изражавање основних 

комуникативних функција у свакодневним 

ситуацијама. 

 

 

– Неодређени 

детерминатори 

– Присвојни 

детерминатори 

4. Придеви 

– Обновити 

компарацију придева 

– too/not…enough/not 

as…(as)/…than 

5. Бројеви 

– Обновити просте и 

редне бројеве 

6. Кванитификатори 

 

III  ГЛAГОЛСКА ГРУПА 

1. Глаголи 

– Обновити разлику 

у употреби Present Simple, 

Present Continutous; Past 

Simple, Past Continuous 

– Обновити све 

употребе Present Perfect 

– Past perfect 

Used to 

– Обновити и 

утврдити начине за 

изражавање будућности, 

планова у будућности 

(going to, will) 

– Модални глаголи: 

should, must, will, 

ПИСАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

писање краћих 

текстова 

•  

• - попуњава рачуне, признанице и 

хартије од вредности 

• напише једноставно пословно писмо 

према одређеном моделу 

• опише и појасни садржај схема и 

2.ст.1.4.1. пише кратке белешкe и једноставне 

порукe (нпр. изражава захвалност, извињење, 

упозорење). 2.ст.1.4.2.пише приватно писмо о 

аспектима из свакодневног живота (нпр. 

описује људе, догађаје, места, осећања). 

2.ст.1.4.3. попуњава образац/упитник, 
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различитог 

садржаја 

графикона везаних за струку  

•  

наводећи личне податке, образовање, 

интересовања и сл.  

2.ст.1.4.4. пише једноставне текстове према 

моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, 

графикона, детаљних упутстава. 2.ст.1.4.5. 

преводи или интерпретира информације из 

једноставних порука, бележака или образаца. 

2.ст.2.4.1. пише белешке или одговара на 

поруке, истичући битне детаље. 

 2.ст.2.4.2. у приватној преписци, тражи 

или преноси информације, износи лични став 

и аргументе.  

2.ст.2.4.3. пише, према 

упутству,дескриптивне и наративне текстове 

о разноврсним темама из области личних 

интересовања и искустава. 2.ст.2.4.4. пише 

кратке, једноставне есеје о различитим 

темама из личног искуства, приватног, 

образовног и јавног контекста. 2.ст.2.4.5. 

пише  извештај или прослеђује вести 

(преводи, интерпретира, резимира, сажима) у 

вези са кратким и/или једноставним текстом 

из познатих области који чита или слуша. 

2.ст.1.5.2. саставља кратке, разумљиве 

реченице користећи једноставне језичке 

структуре. 

2.ст.1.5.4. пише с одговарајућом 

ортографском тачношћу уобичајене речи које 

користи у говору.  

2.ст.1.5.5. примењује основну правописну 

норму 

may, might 

Пасивне конструкције – 

садашње и прошло време 

– the Present Simple, Past 

Simple (продуктивно и 

рецептивно), Present 

perfect passive 

(рецептивно) 

3. Предлози, најчешћи 

предлози за оријентацију 

у времену и простору. 

4. Кондиционал први и 

други (и рецептивно и 

продуктивно). 

 

Комуникативне 

функције 
-представљање себе и 

других 

-поздрављање (састајање, 

растанак; формално, 

неформално, 

регионално специфично) 

-идентификација и 

именовање особа, 

објеката, боја, бројева 

итд. 

-давање једноставних 

упутстава и команди 

-изражавање молби и 

захвалности 
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2.ст.2.5.4. пише прегледан и разумљив текст у 

коме су правопис, интерпункција и 

организација углавном добри. 

 

-изражавање извињења 

изражавање потврде и 

негирање 

-изражавање допадања и 

недопадања 

-изражавање физичких 

сензација и потреба 

-исказивање просторних и 

временских односа 

-давање и тражење 

информација и 

обавештења 

-описивање и 

упоређивање лица и 

предмета 

-изрицање забране и 

реаговање на забрану 

-изражавање припадања и 

поседовања 

-скретање пажње 

-тражење мишљења и 

изражавање слагања и 

неслагања 

-тражење и давање 

дозволе 

-исказивање честитки 

-исказивање препоруке 

-изражавање хитности и 

обавезности 

-исказивање сумње и 

несигурности 

ЗНАЊЕ О 

ЈЕЗИКУ 

● поведе, настави и заврши 

неки једноставан разговор, под 

условом да је лице у лице са 

саговорником 

● буде схваћен у размени идеја и 

информација о блиским темама у 

предвидљивим, свакодневним 

ситуацијамасажима садржај текста, 

филма, разговара и сл. 

 

2.СТ.1.5.1. Користи задовољавајући број 

фреквентних речи и израза које му 

омогућавају изражавање основних 

комуникативних функција у свакодневним 

ситуацијама.  

2.СТ.1.5.2. Саставља кратке, разумљиве 

реченице користећи једноставне језичке 

структуре.  

2.СТ.1.5.3. Има углавном јасан и разумљив 

изговор.  

2.СТ.1.5.4. Пише с одговарајућом 

ортографском тачношћу уобичајене речи које 

користи у говору.  

2.СТ.1.5.5. Примењује основну правописну 

норму.  

2.СТ.1.5.6. Користи неутралан језички 

регистар 

2.СТ.2.5.1. Користи речи и изразе који му 

омогућавају успешну комуникацију у 

предвидивим/свакодневним ситуацијама, 

актуелним догађајима и сл.  

2.СТ.2.5.2. Правилно разуме и користи већи 

број сложенијих језичких структура. 

2.СТ.2.5.3. Има сасвим разумљив изговор 

2.СТ.2.5.4. Пише прегледан и разумљив текст 

у коме су правопис, интерпункција и 

организација углавном добри.  

 • идентификује различита гледишта о 

истој теми  

• коректно упогребљава једноставне 

етрук-гурс користећи зависне 

реченице (уз одређене системске  

грешке које глобални смисао ие 

доводе у питање) 
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2.СТ.2.5.5. Препознаје формални и 

неформални регистар; познаје правила 

понашања и разлике у култури, обичајима и 

веровањима своје земље и земље чији језик 

учи. 

2.СТ.3.5.1. Разуме и користи разноврстан 

репертоар речи, израза и идиома, који му 

омогућавају да се изражава јасно, течно, 

прецизно и детаљно.  

2.СТ.3.5.2. Разуме целокупни репертоар 

граматичких структура и активно користи све 

уобичајене граматичке структуре. 2.СТ.3.5.3. 

Има јасан и природан изговор и интонацију.  

2.СТ.3.5.4. Пише јасне, прегледне и 

разумљиве текстове, доследно примењујући 

језичка правила, правила организације текста 

и правописну норму. 2.СТ.3.5.5. Познаје и 

адекватно користи формални и неформални 

језички регистар. 

 

  

 

 

 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Комуникативна настава страних језика подразумева поимање језика као средства комуникације; инсистира на употреби 

циљног језика у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за ученике; претпоставља примену тзв. Teacher 

talk, одн.прилагођавање говорне делатности наставника интересовањима и знањима ученика; инсистира на 

комуникативном аспекту употребе језика, одн. на значењу језичке поруке, а не толико на граматичној прецизности исказа 

; претпоставља да се знања ученика мере прецизно дефинисаним релативним, а не толико апсолутним критеријумима 

тачности. Један од кључних елемената комуникативне наставе је и социјална интеракција кроз рад у учионици. Она се 
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базира на групном или индивидуалном решавању проблема, потрази за информацијама и мање или више комплексним 

задацима. У тим задацима увек су јасно одређени контекст, процедура и циљ, чиме се унапређује квантитет језичког 

материјала који је неопходан услов за  било које учење језика. Такозвана комуникативно интерактивна парадигма у 

настави страних језика, између осталог, укључује и следеће компоненте: 

• усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину 

• поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и ажуриране листе задатака и активности 

• наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја 

• ученици се третирају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину  

• уџбеници су само један од ресурса; осим њих препоручује се и примена других извора информација и дидактичких 

материјала, поготову кад је реч о стручним темама  

• учионица постаје простор који је могуће реструктурирати из дана у дан. 

 Важан циљ у учењу страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која 

је неопходна да се језик користи ради информисаности и оспособљености за једноставну комуникацију у усменом и 

писаном облику на страном језику. Тај сегмент наставе страног језика који се прогресивно увећава од 20 до 50% током  

образовања мора да буде јасно дефинисан и у складу са исходима везаним за квалификације струке. Неопходно је да 

стручна тематика која се обрађује на страном језику прати исходе појединих стручних предмета и буде у корелацији са 

њима. Реализација наставе језика струке се много више огледа у развијању рецептивних вештина него продуктивних јер 

је сврха учења страног језика, у првој линији, усмерена на то да се ученици оспособе да прате одређену стручну 

литературу у циљу информисања, праћења иновација и достигнућа у области струке, усавршавања и напредовања. Стога 

је спектар текстова који се препоручују велики: шематски прикази, упутства о примени апарата, инструмената или пак 

материјала, хемикалија, рецепти, декларације, краћи стручни текстови чији је садржај релевантан за тематске садржаје 

стручних предмета, извештаји, каталози, програми сајамских активности и сл. Веома је битно у раду са таквим 

текстовима одредити добру дидактичку подршку. Добро осмишљени налози упућују на то да одређене текстове, у 

зависности од тежине и важности информација којео ни носе, треба разумети глобално, селективно или пак детаљно. 

Продуктивне вештине треба ограничити на строго функционалну примену реалну за захтеве струке. То подразумева 

писање кратких порука, мејлова у оквиру пословне комуникације (поруџбенице, рекламације, захтеви, молбе) и вођење 

усмене комуникације која омогућава споразумевање на основном нивоу било у директном контакту са саговорником или 

у телефонском разговору. 

 

 

ПРЕПОРУКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ- планирање 
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– Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним развоју и провери разумевања говора; 

– Рад у паровима, малим и већим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације итд.); 

– Активности (израда паноа, презентација, зидних новина,постера за учионицу, организација тематских вечери и сл.); 

– Дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са 

ограниченим трајањем, док су дискусије спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему); 

– Обимнији пројекти који се раде у учионици и ван ње у трајању од неколико недеља до читавог полугодишта уз 

конкретно видљиве и мерљиве производе и резултате; 

– Граматичка грађа добија свој смисао тек када се доведе у везу са одговарајућим комуникативним функцијама и темама, 

и то у склопу језичких активности разумевања (усменог) говора и писаног текста, усменог и писменог изражавања и 

медијације; 

– Полазиште за посматрање и увежбавање језичких законитости јесу усмени и писани текстови различитих врста, дужине 

и степена тежине; користе се, такође, изоловани искази, под условом да су контекстуализовани и да имају комуникативну 

вредност; 

– Планира се израда два писмена задатка за сваки разред. 

 

КАКО СЕ ПРАТИ И ВРЕДНУЈЕ РАЗВОЈ ЈЕЗИЧКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА 
 

Нека правила и поступци у процесу праћења и процењивања компетенција код ученика: 

● Развој компетенција наставници прате заједно са својим ученицима. 

● Наставници сарађују и заједнички процењују развој компетенција код својих ученика. 

● Процес праћења је по карактеру пре формативан него сумативан. 

● У проценама се узимају у обзир разноврсни примери који илуструју развијеност компетенције. 

● У процењивању се узимају у обзир и самопроцене ученика и вршњачке процене, а не само процене наставника. 

● Велики значај се придаје квалитативним, уместо претежно квантитативним подацима и показатељима. 

● Процена садржи опис јаких и слабијих страна развијености компетенције и предлоге за њено даље унапређивање, а не 

само суд о нивоу развијености. 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Кроз наставу енглеског језика, као првог страног језика остварују се и међупредметне компетенције  
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1. Компетенција за целоживотно учење 

2. Комуникација 

3. Рад с подацима и информацијама 

4. Дигитална компетенција 

5. Решавање проблема 

6. Сарадња 

7. Одговорно учешће у демократском друштву 

8. Одговоран однос према здрављу 

9. Одговоран однос према околини 

10. Естетичка компетенција 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА, ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДА ОБРАЗОВНИХ 

ПОСТИГНУЋА 

Кроз наставни предмет први страни језик-енглески језик остварују се и општи принципи образовања и васпитања.  

Настава страног језика остварује се кроз примену разноврсних  облика учења, наставе и оцењивања, где се развијају 

мотивација за учење и подиже квалитет образовних постигнућа, и где се излази у сусрет различитим потребама ученика. 

Кроз теме, које се обрађују у оквиру овог наставног предмета, као и кроз сам наставни процес,  потенцира се поштовање 

људских права и права сваког ученика и уважавање људског достојанства. Негује се отвореност, сарадња, толеранција, 

моралне вредности...Кроз наставу страног језика потенцира се и целоживотно учење, које укључује све облике учења и 

значи учествовање у различитим облицима образовних активности ,са циљем сталног унапређивања компетенција;  

- У остваривању принципа, посебна пажња посвећује се:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и 

даровити) и  сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, кроз 

додатну наставу, и усмеравање ученика на учествовање у различитим конкурсима, такмичењима и реализацији пројеката, 

тематских програма школе у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања. 

- могућности да деца, са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, остварују право на образовање, кроз 

допунску наставу, остваривање ИОП програма, као и применом индивидуализације у настави.  

Кроз наставу страног језика остварују се и основни циљеви образовања и васпитања  

Сталним професионалним усавршавањем наставници стичу одређена знања и компетенције, које доводе до 

континуираног унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања заснованог  



Школски програм 2022-2026. 
 

 

 

658 

 

 

Теме, које се обрађују кроз наставу страног језика имају за циљ и развијање и практиковање здравих животних стилова, 

свести о важности сопственог здравља и безбедности, развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне 

средине и еколошке етике, заштите и добробити животиња, развијање позитивних људских вредности, као и развијање 

кључних компетенција за целоживотно учење и међупредметних компетенција. Кроз потенцирање различитих облика и 

метода активног учествовања ученика у наставном процесу (рад у групи/пару, пројекно-орјентисана настава, 

истраживачке активности, дебата, дијалог...) развијају се  стваралачке способности, критичко мишљење, мотивација за 

учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења; 

Кроз социокултурну компетенцију страног језика развијају  се компетенције за разумевање и поштовање људских права, 

грађанских слобода; развија се осећај солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање 

другарства и пријатељства развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне 

равноправности, толеранције и уважавање различитости, као и развијање личног и националног идентитета, поштовање и 

неговање српског језика ,матерњег језика и страних језика, традиције и културе српског народа и националних мањина 

других народа, развијање интеркултуралности, поштовање и очување националне и светске културне баштине. 

Кроз наставу првог страног језика остварују се и исходи образовања и васпитања.  

Применом различитих облика и метода организације наставе  , као и одабиром различитих тематских области и 

акцентовањем развијања комуникативних функција језика развија се способност ученика да користи страни језик у 

зависности од културног наслеђа и средине, потреба и интересовања, да прикупља, анализира, организује и критички 

процењује информације, да изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове у усменој и писаној форми, да 

ради ефикасно са другима као члан тима, групе, организације и заједнице, дазна како да учи, поштује људска права и 

слободе, комуницира асертивно и ненасилно, да има свест о сопственој култури и разноликости култура, уважава значај 

креативног изражавања идеја, искустава и осећања путем различитих медија, укључујући музику, књижевност, извођачке 

и визуелне уметности.  

Кроз наставу страног језика остварују се стандарди образовних постигнућа ученика, који представљају део општих 

стандарда образовања и васпитања (скуп норми на основу којих се врши процена квалитета у систему образовања и 

васпитања) 
 

 

Физичко васпитање 
Наставни предмет: Физичко васпитање 
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Циљ учења наставног предмета:  

Општи циљ: 

- Циљ учења физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са 

осталим васпитно - образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, 

афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, 

навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада. 

Посебни циљеви учења предмета: 

- Подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција постуралних поремећаја); 

- Развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања неопходних самосгални рад на њима; 

- Стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово усвајање; 

- Проширење и продубљивање интересовања које су ученици стекли у основној школи и потпуније сагледавање спортске 

гране, за коју показују посебан интерес; 

- Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних општим циљем овог предмега 

(васпитно-образовног подручја); 

- Мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психо-социјапних образаца 

понашања; 

- Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада. 

 

 

 

Модул 
Број 

часова 
Садржај Исходи 

Здравствена 

култура и физичка 

активност, као 

основа за 

реализовање 

постављених 

10 

- Вежбе обликовања (јачања, 

лабављење и растезање); 

- Вежбе из корективне гимнастике; 

- Провера стања моторичких и 

функционалних способности 

- Препозна везе између физичке 

активности и здравља; 

- Објасни карактеристике положаја тела, 

покрета и кретања у професији за коју се 

школује и уочи оне, које могу имати 

негативан утицај на његов раст, развој; 
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циљева и исхода - Одабере и изведе вежбе обликовања и 

вежбе из корективне гимнастике, које ће 

превентивно утицати на могуће 

негативне утицаје услед рада у одабраној 

професији; 

Развој моторичких 

и функционалних 

способности човека, 

као основа за 

реализовање 

постављених 

циљева и исхода; 

12 

- Вежбе снаге без и са малим теговима 

(до 4 кг.); 

- Трчање на 60 м и 100 м; 

- Трчање на 800 м ученице и 1000 м 

ученици; 

- Вежбе растезања (број понављања и 

издржај у крајњем положају), 

- Полигони спретности и окретности и 

спортске игре; 

- Аеробик;  

 

- Именује моторичке способности које 

треба развијати, као и основна средства и 

методе за њихов развој; 

- Примени адекватна средства (изводи 

вежбе) за развој и усавршавање 

моторичких способности из: вежби 

обликовања, атлетике, гимнастике, 

пливања и спортских игара за развој: 

снаге, брзине, издржљивости, гипкости, 

спретности и окретности; 

Усвајање знања, 

умења и вештина из 

спортских грана и 

дисциплина као 

основа за 

реализовање 

постављених 

циљева и исхода;  

- Атлетика;  

 

 

 

 

 

 

46 

 

 

 

 

 

АТЛЕТИКА 

У свим атлетским дисциплинама треба 

радити на развијању основних 

моторичких особина за дату 

дисциплину; 

Трчања: 

Усавршавање технике трчања на 

кратке и средње стазе: 

- 100 м ученици и ученице;  

- 800 м ученици и ученице; 

• Кратко опише основне карактеристике и 

правила атлетике, гимнастике и спортске 

гране - дисциплина које се уче; 

• Демонстрира технику дисциплина из 

атлетике и гимнастике (вежби на 

справама и тлу) које - поседује вештину, 

технику и тактику спортске игре као и 

вежбе из осталих програмом 

предвиђених садржаја 

• Детаљније опише правила спортске 

гране за коју показује посебан интерес - 

за коју школа има услове; 
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- Спортска 

гимнастика: 

(Вежбе на справама 

и тлу);  

- Спортска игра (по 

избору);  

-Физичка, односно 

спортска активност: 

у складу са 

могућностима 

школе. 

14 

 

- штафета 4 x 100 м ученици и ученице 

Вежбање технике трчања на средњим 

стазама умереним интезитетом и 

различитим темпом у трајању од 5 до 

10 мин.  

Крос: јесењи и пролећни  

- 800 м ученице,  

- 1000 м ученици. 

Скокови: 

Скок удаљ техником увинућа  

Скок увис леђном  

Бацања: 

Бацање кугле, једна од рационалних 

техника (ученице 4 кг, ученици 5 кг). 

Спровести такмичења у одељењу, на 

резултат, у свим реализованим 

атлетским дисциплинама.  

• СПОРТСКА ГИМНАСТИКА: 

ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ 

Напомене: 

- Наставник формира групе на основу 

умења (вештина) ученика стечених 

после основне школе: основни, средњи 

и напредни ниво 

- Наставник олакшава, односно 

отежава програм на основу 

моторичких способности и претходно 

стечених умења ученика.  

• Објасни због којих је карактеристика 

физичког васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и да 

самостално спроводи одређен програм 

физичке и спортске активности; 

• Жели да се бави физичким, односно 

спортским активностима, пошто 

сагледава (детектује) позитивне 

карактеристике физичке и спортске 

активности - њихове позитивне утицаје 

на здравље, дружење и добро 

расположење; 

• Сагледа негативне утицаје савременог 

начина живота (пушење, дрога, насиље, 

деликвентно понашање) и буде свестан 

да је физичким, односно спортским 

активностима могуће предупредити 

негативне утицаје; 

• Комуницира путем физичких односно 

спортских активности са својим 

друговима и ужива у дружењу и 

контактима; 

• Доводи у везу свакодневни живот и 

способност за учење и практичан рад са 

физичким, односно спортским 

активностима и правилном исхраном; 

• самостално бира физичку, односно 

спортску активност и изводи је у 

окружењу у коме живи; 

• Објасни да покрет и кретање, без 

обзира на то којој врсти физичке, 

18 

5 

9 
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1. Вежбе на тлу 

За ученике и ученице: 

- вага претклоном и заножењем и 

спојено, одразом једне ноге колут 

напред; 

- став на шакама, издржај, колут 

напред; 

- два повезана премета странце удесно 

и улево; 

- за напредни ниво премет странце са 

окретом за 180о и доскоком на обе 

ноге ("рондат") 

2. Прескок 

За ученике коњ у ширину висине 120 

цм; за ученице 110 цм: 

- згрчка; 

- разношка 

- за напредни ниво: склонка 

3. Кругови 

За ученике /дохватни кругови/: 

- из мирног виса вучењем вис узнето, 

спуст у вис стражњи, издржај, 

вучењем вис узнето, спуст у вис 

предњи. 

За ученице /дохватни кругови/: 

- уз помоћ суножним одскоком наскок 

у згиб, њих у згибу /уз помоћ/; спуст у 

вис стојећи 

4. Разбој 

За ученике /паралелни разбој/: 

- из њиха у упору, предњихом саскок 

односно спортске активности припада, 

има своју естетску компоненту (лепота 

извођења, лепота доживљаја); 

• Ужива у извођењу покрета и кретања; 

• Наводи основне олимпијске принципе и 

примењује их на школским спортским 

такмичењима и у слободном времену; 

• Препозна нетолерантно понашање 

својих другова и реагује на њега, шири 

дух пријатељства, буде истрајан је у 

својим активностима. 

• Се правилно односи према окружењу у 

коме вежба, рекреира се и бави се 

спортом, што преноси у свакодневни 

живот; 

• Учествује на школском такмичењу и у 

систему школских спортских такмичења. 
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са окретом за 180° (окрет према 

притци); 

- њих у упору, у зањиху склек, 

предњихом упор, зањих у упору, у 

предњиху склек 

За ученице /двовисински разбој или 

једна притка вратила/: 

наскок у упор на н/п, премах једном 

ногом до упора јашућег, прехват у 

потхват упорном руком (до 

предножне) и спојено одножењем 

заножне премах и саскок са окретом за 

90° (одношка), завршити боком према 

притци. 

5. Вратило 

За ученике /дохватно вратило/: 

- суножним одривом узмак; ковртљај 

назад у упору предњем; саскок 

замахом у заножење (зањихом). 

6. Греда 

За ученице /висока греда/: 

- залетом и суножним одскоком 

наскок у упор, премах одножно 

десном; окрет за 90°, упором рукама 

испред тела преднос разножно; 

ослонцем ногу иза тела (напреднији 

ниво: замахом у заножење) до упора 

чучећег; усправ, усправ, ходање у 

успону са докорацима, вага 

претклоном, усклон, саскок пруженим 

телом (чеоно или бочно у односу на 
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справу) 

7. Коњ са хватаљкама 

За ученике: 

- премах одножно десном напред 

замах улево, замах удесно, замах улево 

и спојено премах левом напред; 

премах десном назад, замах улево, 

замах удесно и спојено одножењем 

десне, саскок са окретом за 90о улево 

до става на тлу, леви бок према коњу. 

Школско такмичење (одељење, 

школа): актив наставника физичког 

васпитања бира справе на којима ће се 

ученици такмичити. 

За напредније ученике: састави из 

система школских спортских 

такмичења и учешће на вишим 

нивоима школских такмичења. 

Минимални образовни захтеви: 

За ученике: наставни садржаји из 

програма вежби на тлу, прескока, 

једне справе у упору и једне справе у 

вису;  

За ученице: наставни садржаји из 

програма вежби на тлу, прескока, 

греде и двовисинског разбоја. 

• СПОРТСКА ИГРА (по избору)  

• Понављање и учвршћивање раније 
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обучаваних елемената игре;  

• Даље проширивање и продубљавање 

техничко-тактичке припремљености 

ученика у складу са изборним 

програмом за дату игру. На основу 

претходних умења у техници и 

тактици наставник планира конкретне 

садржаје из спортске игре; 

• Актив наставника, према програму 

који сам доноси (из програма трећег 

разреда (програм по избору ученика) у 

складу са могућностима школе, 

организује наставу за коју ученици 

покажу посебно интересовање; 

• Препорука: уколико је могуће, 

организовати наставу пливања 

(посебно обуку за непливаче). 

 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира 

како да ученици остваре исходе и да изабере одговарајуће методе,  активности и технике за рад са ученицима. 

Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине које су ученику потребне за даље 

учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на 

основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи разликују, да се неки могу лакше и 

брже остварити, док је за одређене потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима.  Исходе треба 
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посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. На ставу у том смислу треба усмерити на развијање 

компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. Током 

реализације часова физичког васпитања давати информације о томе које вежбе позитивно утичу на статус њиховог 

организма, с обзиром на карактеристике њихове професије, а које негативно утичу на здравље. Ученици који похађају 

трогодишње стручне школе далеко су више оптерећени у редовном образовању практичном и теоријском наставом од 

осталих ученика; Због тога је физичко васпитање, у овим школама, значајно за активан опоравак ученика, компензацију и 

релаксацију с обзиром на њихова честа статичка и једнострана оптерећења. Теоријска знања из области физичких 

активности су од великог значаја за укупним бављењем физичким вежбама. 

 

 

 

II Оставаривање наставе и учења  

- Садржаји програма усмерени су на:  

- развијање физичких способности;  

- спортско-техничко образовање;  

- повезивање физичког васпитања са животом и радом.  

У колико се укаже потреба, садржај програма се прилагођава како би се избегле негативне последице по здравље деце. 

Настава се реализује у циклусима који трају приближно 10-12 часова (узастопних). Наставнику физичког васпитања је 

остављено да, зависно од потреба, прецизира трајање сваког циклуса, као и редослед њиховог садржаја. 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, доношење 

опреме, понашање ученика на часу, уважавање гледишта других ученика, однос према раду, способност примене 

практичног знања у конкретним  условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- васпитни део(доношење опреме, дисциплина на часу); 
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- образовни део (практичне вештине); 

- активности ученика на часовима; 

 

IV Међупредметне компетенције 

1) Компетенцију за целоживотно учење 

2) Комуникацију 

3) Решавање проблема 

4) Сарадњу 

5) Одговоран однос према здрављу 

6) Одговоран однос према околини. 

 

Кроз наставни садржај  Физичког васпитања реализују се и општи принципи образовања и васпитања. 

Наставни предмет Физичко васпитање омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање 

шанси свим ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење 

разноврсних облика учења (учење путем покушаја и погрешака, учење по моделу, учење увиђањем...). Кроз облике рада, 

наставне методе, коришћење разновсних наставних средстава, похваљивањем ученика, давањем препорука за даље 

напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет образовних постигнућа и развија се 

мотивација за учење код ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних планова и програма, иновација и нових 

антрополошких достигнућа   ученицима ће бити омогућено континуирано напредовање у области физичког развоја. 

Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну практичну наставу, допунску или додатну наставу, секције, 

ванаставне активности  (крос, фер плеј манифестације), као и учешће у различитим активностиваа током жиовота са 

циљем сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван 

установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским 

старешином, стручним већем.  

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и 

даровити) уз обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима 

образовања и васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене 

материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим 
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проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и 

индивидуализацију и наставом на даљину;  

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања 

одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се 

кроз континуирано међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и 

вредновање напредовање ученика.  

 

Кроз наставу Физичког васпитања реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на практичној настави, води се рачуна о развијању и практиковању здравих животних стилова, свести о 

важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне компетенције за целоживотно учење 

(комуникација на матерњем језику,правилно усвајање ,дигиталне компетенције (коришћење дигиталних алата за 

унапређење практичног вежбања),..) међупредметне компетенције и стручне компетенције у складу са захтевима 

занимања. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, 

да прати и контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће 

умети да пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, 

стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности 

самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу 

инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

 

Кроз наставу Физичког васпитања оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања 

и васпитања оствариће се кроз практичан рад, вежбе у којима ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од 

ученика се очекује да на српском језику, кроз дијалог са наставником или другим ученицима, или кроз практичан рад, 

аналитички и синтетички разложе вежбу, дају идеје, изразе своја мишљења кроз чињенице и ставове. Зависно од наставне 

јединице или типа часа, ученику се дају начини решавања одређених тактичких задатака и на основу конкретизованог 

решења ученик покушава да пронађе нове приступе.; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим 

уленицима буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других;  
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У решавању задатака, ученик треба да зна да примени логичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин 

дошао до решења проблема који му се јављају.  

Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. Да зна како да се понаша и приступа одређеним садржајима, јер на тај начин 

чува и себе и друге другима.  

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље 

учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са 

тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео 

ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се 

односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање 

дискриминациjе и друго. 

 
 

Математика 
  

  

Назив предмета: МАТЕМАТИКА 

Годишњи фонд часова: 111 

Образовни профил: Друштвено-језички смер  

Разред: Трећи 

Циљ учења Mатематике је да ученик, усвајајући математичке концепте, знања, вештине и основе дедуктивног 

закључивања, развије апстрактно и критичко мишљење, способност комуникације математичким језиком и примени 

стечена знања и вештине у даљем школовању и решавању проблема из свакодневног живота, као и да формира основ за 

даљи развој математичких појмова. 
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Задаци: 

- стицање знања неопходних за разумевање квантинтативних и просторних односа, као и проблема из разних подручја; 

- стицање опште математичке културе, уз схватање места и значаја математике у прогресу цивилизације; 

- оспособљавање ученика за успешно настављање образовања и изучавање других области у којима се математика 

примењује; 

- допринос формирању и развијању научног погледа на свет; 

- допринос радном и политехничком образовању ученика; 

- развијање логичког мишљења и закључивања, апстрактног мишљења и математичке интуиције; 

- допринос изграђивању позитивних особина личности као што су: упорност, систематичност, уредност, тачност, 

одговорност, смисао за самосталан рад, критичност; 

- даље развијање радних, културних, етичких и естетских навика ученика; 

- даље оспособљавање ученика за коришћење стручне литературе и других извора знања. 

 

 

Оперативни задаци: 
- разумевање и коректно коришћење математичких симбола и термина; 

- довољно прецизно исказивање дефиниција и тврђења; 

- оспособљавање за вршење потребних генерализација и њихово примењивање у новим ситуацијама; 

- схватање суштине дедуктивног закључивања (природа аксиома, хипотеза и закључака, увиђање потреба за доказом); 

- оспособљавање за репродуковање доказа теорема обрађених на часовима и самостално доказивање неких 

једноставнијих теорема; 

- познавање основних принципа комбинаторике и њихова примена у једноставнијим задацима (пребројавање коначних 

скупова); 

- познавање основних својстава операција са реалним бројевима и њихова успешна примена; 

- уочавање потребе и значаја приближних вредности уз оспособљавање за вршење заокругљивања бројева и оцењивање 

грешке; 

- добро познавање пропорционалности величина (директна, обрнута, општи појам) и њихових практичних примена; 

- познавање (са аксиоматског становишта) основних релација између геометријских фигура (припадање, распоред, 

паралелност, подударност); 

- упознавање основних чињеница о векторима (појам, једнакост, сабирање, одузимање, множење скаларом, линеарна 

комбинација) и неких њихових примена; 
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- уочавање сврхе идентичних трансформација рационалних алгебарских израза и оспособљавање да се оне поуздано 

врше; 

- продубљивање знања о линеарним једначинама и системима линеарних једначина, линеарним неједначинама и 

простијим системима линеарних неједначина са једном непознатом; 

- даље оспособљавање за решавање разноврсних задатака помоћу линеарних једначина и система линеарних једначина; 

- продубљивање и проширивање знања о функцијама, а посебно о линеарној функцији; 

- схватање појма геометријске трансформације, добро познавање изометријских трансформација и оспособљавање за 

њихову примену у доказивању теорема и геометријским конструкцијама; 

- схватање хомотетије и сличности као геометријских трансформација и поуздано примењивање сличности у решавању 

једноставнијих задатака; 

- разумевање и успешно примењивање Талесове теореме; 

- разумевање и успешно примењивање Питагорине теореме; 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА  

Основни ниво  

Ученик решава једноставнe математичке проблеме и описује основне природне и друштвене појаве. На основу 

непосредних информација ученик уочава очигледне законитости, доноси закључке и директно примењује одговарајуће 

математичке методе за решавање проблема. Израчунава и процењује метричке карактеристике објеката у окружењу. 

Процењује могућности и ризике у једноставним свакодневним ситуацијама. Ученик користи основне математичке записе 

и симболе за саопштавање решења проблема и тумачи их у реалном контексту 

Средњи ниво  

Ученик решава сложеније математичке проблеме и описује природне и друштвене појаве. Оспособљен је да формулише 

питања и претпоставке на основу доступних информација, решава проблеме и бира одговарајуће математичке методе. 

Користи информације из различитих извора, бира критеријуме за селекцију података и преводи их из једног облика у 

други. Анализира податке, дискутује и тумачи добијене резултате и користи их у процесу доношења одлука. Ученик 

просторно резонује (представља податке о просторном распореду објеката сликом или на менталном плану). 

Напредни ниво  

Ученик решава сложене математичке проблеме и описује комплексне природне и друштвене појаве. Разуме математички 

језик и користи га за јасно и прецизно аргументовање својих ставова. Комплексне проблеме из свакодневног живота 

преводи на математички језик и решава их. Користи индукцију, аналогију, дедукцију и правила математичке логике у 
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решавању математичких проблема и извођењу закључака. Користи методе и технике решавања проблема, учења и 

откривања која су базирана на знању и искуству за постављање хипотеза и извођење закључака. 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ  

Специфична предметна компетенција разврстана је у три домена: Математичко знање и резоновање, Примена 

математичких знања и вештина на решавање проблема и Математичка комуникације 

 

 

 

 

 

  

Тема   

  

  

Бр.  

час  

  

  

  

Садржаји  

  

  

Исходи   

  

  

Стандарди  

  

Геометрија 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18 

• Геометријски појмови 
и везе између њих 

• Троугао 
• Значајне тачке троугла 
• Четвороугао 
• Талесоватеорема 
• Сличност фигура 
 

• . разликује основне и 
изведене 
геомстријске 
појмове 

• дефинише суседне, 
упоредне, унакрсне, 
комплементне и 
суплементне углове 

• наведе и примени 
везе између углова 
са паралелним или 
нормалним крацима 

• наведе и примени 
релације везане за 
унутрашње и 
спољашње углове 
гроугла 

• дефинише појмове 
симетрала дужи, 
симетрала угла, 
тежишна дуж и 
средња линија 
троугла 

2.МА.1.2.3 

2.МА.1.2.7 

2.МА.2.2.1 

2.МА.2.2.2 
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• конструише 
симетралу дужи, 
симетралу угла и 
висину троугла 

• конструише значајне 
тачке трогла 

• наведе својство 
тежишта 

• наведе и примени 
основне релације у 
једнакокраком, 
односно 
једнакостраничном 
троуглу 

• разликује врсте 
четвороуглова, 
наведе и примени 
њихове особине на 
одређивање 
непознатих 
елемената 
четвороугла 

• формулише Талесову 
теорему и примени 
је на поделу дужи на 
п једнаких делова 

• наведе ставовс о 
сличности троуглова 

примени ставове о 

сличности троуглова на 

одређивање непознатих 

елемената у 

једноставнијим 

задацима 

Полиелри 

14 • Површине равних 
фигура 
• Полиедри. Правилни 
полиедри 
• Призма и равни 
пресеци призме 
• Површина и 
запремина призме 

• примени обрасце за 
израчунавање обима 
и површине равних 
фигура: троугла, 
паралелограма, 
четвороугла са 
узајамно нормалним 
дијагоналама, 

2.МА.1.2.3 

2.МА.1.2.7 

2.МА.2.2.1 

2.МА.2.2.2 
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• Пирамида и равни 
пресеци пирамиде 
• Кавалијеријев 
принцип 
• Површина и 
запремина пирамиде 
• примени обрасце за 
израчунавање површине 
и запремине зарубљене 
гшрамиде 
• уочи равне пресеке 
призме, пирамиде и 
зарубљене пирамиде и 
израчунава површину 
пресека 
• израчуна површину и 
запремину сложеног 
• тела 
 

трапеза и правилног 
шестоугла 

• разликује пет 
правилних 
полиедара 

• примени обрасце за 
израчунавањс 
површине и 
запремине призме 

 

Обртна тела 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

• Ваљак, купа, сфера и 
лопта 
• Површина ваљка и 
купе 
• Површина лопте 
• Запремина ваљка и 
купе 
• Запремина лопте 
• Површина и 
запремина делова лопте 
• Описана и уписана 
тела 

• објасни како насгају 
ваљак, купа. сфера и 
лопта 

• примени одтоварајуће 
формуле и израчуна 
површине и 
запремине обртних 
тела 

 

2.МА.1.1.1 

2.МА.1.1.2 

2.МА.1.1.5 

2.МА.1.1.7 

2.МА.1.1.3 

2.МА.2.1.8 

2.МА.3.1.6 

 

 

 

 

 

Аналитичка 
геометрија у равни 

  

  

  

  

  

• примени Гаусов 
алгоритам на 
решавање система 
линеарнихједначина(
3*3) 

• израчуна растојање 
између две тачке, 
обим и површину 

  
• Системи линеарних 

једначина. Гаусов 
алгоритам 

• Дскартов 
координатни систем 
у равни. Координате 

2.МА.1.2.3 

2.МА.1.2.6 

2.МА.1.2.7 

2.МА.2.2.1 

2.МА.2.2.4 
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26 

гроугла ако су дате 
координате 

његових темена 
• разликује општи облик 

једначине праве од 
екплицитног облика и 
преведе један запис у 
други 

• објасни положај праве 
у координатном 
систему у зависности 
од коефицијената к и 
п 

• одреди једначину 
праве одређену датом 
тачком и датим 
коефицијентом 
правца 

• одреди једначину 
праве одређену датим 
двема тачкама 

• примени услов 
нормалности и услов 
паралелности две 
праве 

• одреди угао који 
заклапају две праве 

• израчуна растојање 
тачке од праве 

• преведе општи облик 
једначине кружнице у 
канонски 

• одреди цен гар и 
полупречник 
кружнице 

• одреди једначину 
кружнице из задатих 
услова - 
једноставнији 
примери 

• испита међусобни 
положај праве и 
кружницс 

• одреди међусобни 
положај две 

тачке, растојање 
између две тачке, 
подела дужи у датој 
размери 

• Једначина праве у 
Декартовом 
правоуглом 
координатном 
систему 

• Општи и 
експлицитни облик 
једначине праве 

• Сегментни 
обликједначине 
праве 

• Две праве. 
Паралелност и 
нормалност 

• Угаони коефицијент. 
Угао између две 
праве 

• Разни облици 
једначине праве 

• Нормални облик 
једначине праве и 
растојање тачке од 
праве 

• Једначина кружнице. 
• Права и кружница. 

Услов додира праве 
и кружнице 

• Узајамни положај две 
кружнице 

• Једначина елипсе 
• Особине елипсе 

(ексцентрицитет и 
директрисе) 

• Елииса и ирава 
Хипсрбола и парабола 

(као криве другог реда) 

 

2.МА.3.2.4 
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кружнице 
• наведе дефиницију 

елипсе и њену 
једначину 

• одреди једначину 
елипсе из задатих 
услова -једноставнији 
примери 

• одреди тангенту 
елипсе из задатих 
услова- једноставнији 
примери 

• препознаје остале 
криве другог реда 
(хиперболу и 
параболу) 

 

Низови 

 

 

 

 

15 

• изводи једноставније 
доказе математичком 
индукцијом 

• препозна општи члан 
низа када су дати 
почетни чланови низа 
(једноставнији 
примери) 

• препозна аритметички 
низ и одреди везу 
између општег члана, 
првог члана и 
диференције низа 

• израчуна збир првих п 
чланова 
аритметичког низа 

• препозна геометријски 
низ и одреди везу 
између општег члана 
и првог члана и 
количника низа 

• израчуна збир првих п 
чланова 
геометријског низа 

• дефинише појам 
граничне вредности 
низа и израчуна 

• Математичка 
индукција 

• Неке важније 
једнакости 

• Бројни низови. 
Особине 

• Аритметички низ. 
Збир првих п 
чланова 
аритметичкогниза 

• Геометријски низ. 
Збир првих п 
чланова 
геометријског низа 

• Гранична вредност 
низа 

 

2.МА.1.1.6 

2.МА.1.2.1 

2.МА.1.2.2 

2.МА.1.2.4 

2.МА.1.2.5 

2.МА.1.2.7 

2.МА.1.3.2 

2.МА.2.2.1 

2.МА.2.2.3 

 

2.МА.3.1.6 
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граничну вредиост 
низа 

наведе особине 

конвергентних низова 

Елементи 
фипанспјскс 

математике 

7 • примени каматни 
рачун од сто (време 
дато у годинама, 
месецима или 
данима) 

• објасни појам менице 
и на који начин се 
употребљава 

• примени прост 
каматни рачун на 
обрачунавање камате 
код штедних улога и 
потрошачких кредита 

• дефинише појам 
сложеног каматног 
рачуна 

 

• Прост каматни рачун 
• Примена простог 

каматног рачуна (рад 
са меницама и са 
рачуном штедног 
улога. потрошачки 
кредити) 

Појам сложеног 

каматног рачуна 

2.МА.1.1.1 

2.МА.1.1.2 

2.МА.1.1.3 

2.МА.1.3.1 

2.МА.1.4.6 

2.МА.2.3.1 

2.МА.2.4.6 

  

.  

  

2.МА.1.1.1. Користи природне, целе, рационалне и реалне бројеве, различите записе тих бројева и преводи их из једног 

записа у други.  

2.МА.1.1.2. Израчунава вредност бројевног израза у коме се појављују сабирање, одузимање, множење, дељење, 

степеновање и кореновање и при томе по потреби користи калкулатор или одговарајући софтвер.  

2.MA.1.1.3. Примењује правила заокругљивања бројева и процењује вредност израза у једноставним реалним 

ситуацијама.  

2.МА.1.1.5. Решава једноставне проблеме који се своде на линеарне и квадратне једначине. 2.МА.1.1.6. Решава 

једноставне проблеме који се своде на линеарне неједначине и једноставне квадратне неједначине.  

2.МА.1.1.7. Решава једноставне проблеме који се своде на систем две линеарне једначине са две непознате.  

2.МА.1.2.1. Разуме концепте подударности и сличности геометријских објеката, симетрије, транслације и ротације у 

равни. 

 2.МА.1.2.2. Израчунава и процењује растојања, обиме и површине геометријских фигура у равни користећи формуле. 
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 2.МА.1.2.3. Израчунава и процењује површине и запремине геометријских тела у простору, користећи формуле.  

2.МА.1.2.4. Користи координатни систем за представљање једноставних геометријских објеката у равни. 2.МА.1.2.5. 

Препознаје криве другог реда.  

2.МА.1.2.6. Разуме појам вектора,зна основне операције са векторима и примењује их.  

2.МА.1.2.7. Примењује тригонометрију правоуглог троугла у једноставним реалним ситуацијама. 2.МА.1.3.1. Препознаје 

правилност у низу података (аритметички и геометријски низ...), израчунава чланове који недостају, као и суму коначног 

броја чланова низа.  

2.МА.1.3.2. Разуме појам, израчунава вредност, користи и скицира график линеарне, квадратне, степене, експоненцијалне, 

логаритамске и тригонометријских функција синуса и косинуса. 2.МА.1.4.6. Примењује основна математичка знања за 

доношење финансијских закључака и одлука. 2.МА.2.1.8. Решава проблеме који се своде на системе линеарних једначина 

са највише три непознате.  

2.МА.2.2.1. Решава проблеме и доноси закључке користећи основна геометријска тврђења, метричка својства и распоред 

геометријских објеката.  

2.МА.2.2.2. Уочава равне пресеке геометријских фигура у простору и рачуна њихову површину. 2.МА.2.2.3. Решава 

једноставне проблеме користећи једначину праве и криве другог реда. 2.МА.2.2.4. Примењује својства вектора при 

решавању проблема.  

2.МА.2.3.1. Решава проблеме користећи својства аритметичког и геометријског низа, примењује математичку индукцију 

и израз за суму бесконачног геометријског низа у једноставним случајевима.  

2.МА.2.4.6. Примењује математичка знања за доношење финансијских закључака и одлука. 2.МА.3.1.6. Решава системе 

линеарних једначина са и без параметара и једноставне системе нелинеарних једначина.  

2.МА.3.2.4. Примењује рачун са векторима (скаларни и векторски производ...). 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма  

  

I Планирање наставе  

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира 

како да ученици остваре исходе, и да изабере одговарајуће методе, активности и технике за рад са ученицима. 

Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине која су ученику потребна за даље 

учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на 

основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи у програму разликују, да се неки 

могу лакше и брже остварити, док је за одређене исходе потребно више времена, активности и рада на различитим 

садржајима. Исходе треба посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. Наставу у том смислу 
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треба усмерити на развијање компетенција, и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. При обради 

нових садржаја треба се ослањати на постојеће искуство и знање ученика, и настојати, где год је то могуће, да ученици 

самостално откривају математичке правилности и изводе закључке. Основна улога наставника је да буде организатор 

нног процеса, да подстиче и усмерава активност ученика. Ученике треба упућивати да користе уџбеник и друге изворе 

знања, како би усвојена знања била трајнија и шира, а ученици оспособљени за примену у решавању разноврсних 

задатака. На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији 

наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. 

Препоручује се коришћење интерактивних метода, пројектне, проблемске и истраживачке методе, рад на референтном 

тексту, (истраживање по кључним речима, појмовима, питањима), дискусију, дебату и др. Заједничка особина свих 

наведених метода је да оне активно ангажују ученика током наставе, а процес учења смештају у различите и разнолике 

контексте. Избор метода и облика рада, као и планирање активности ученика зависи од наставних садржаја које треба 

реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика 

ученика. 

II Оставаривање наставе и учења   

Полиедри 

 Ученици већ поседују знања о основним појмовима просторне геометрије, те би их на почетку области требало 

подсетити на аксиоматско заснивање геометрије (основни и изведени појмови и тврђења) и планиметријске последице 

аксиома. Затим обрадити стереометријске последице аксиома и већ познатих теорема. Обрадити угао праве према равни и 

посебно услов нормалности праве на раван (сви програми), као и теорему о три нормале и њену примену у задацима 

(програми M1 и M3). Дефинисати диедар, триедар, рогаљ и илустровати их задацима. Увести појам полиедра и правилног 

полиедра (сви програми) и навести Ојлерову формулу (програми M1 и M3). Извести формуле за површину и запремину 

одређених полиедара у складу са исходима за одређени програм. У програмима М1 и М3 користити Кавалијеријев 

принцип. Обрадити равне пресеке призме и пирамиде. 

Обртна тела  
Описати настанак цилиндричних и конусних површи. Обрадити обртна тела: ваљак, купу, зарубљену праву купу и 

извести формуле за њихове површине и запремине у складу са исходима за одређени програм. Увести појам сфере и 

лопте и навести формуле за површину сфере и запремину лопте. Обрадити задатке у вези са међусобним положајима 

сфере и равни (сви програми), уписаном и описаном сфером полиедра, правог ваљка и купе, као и задатке o равним 

пресецима сфере, односно лопте (програми M1 и M3). Ученицима би требало предочити да се својства полиедара и 

обртних тела користе у пракси, астрономији, географији, физици, хемији итд. Посебну пажњу треба посветити развијању 
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апстрактног мишљења и просторних представа, чему у извесној мери може допринети позивање на очигледност, 

коришћење динамичких софтвера и правилно скицирање просторних фигура. 

Системи линеарних једначина  
Водити рачуна о природном појављивању система линеарних једначина код разноврсних текстуалних задатака са 

линеарним зависностима за више објеката (количина, цена и укупна вредност неколико артикала; брзина, време и 

пређени пут неколико тела и слично). Код решавања система подсетити се прво система 2x2, методе замене и методе 

елиминације. Исте методе размотрити код система 3x3 и надовезати на то Гаусов алгоритам. Нагласити алгоритамску 

природу поступка, али обратити и пажњу на случајеве одступања од алгоритма које убрзавају решавање (на пример, за 

елиминацију бирамо ону променљиву код које је коефицијент 1, или делимо једначину заједничким делитељем свих 

коефицијената). Размотрити уз примере све могуће исходе алгоритма: случајеве несагласног, неодређеног и одређеног 

система. Приказати и системе других формата – 2 x 3 и 3 x 2 и на њима такође илустровати све три могућности (програми 

М1 и М3). Увођење детерминанте мотивисати решавањем система линеарних једначина елиминацијом појединих 

непознатих. Израчунавати детерминанте 3 x 3 развојем по врстама и колонама као и Сарусовим правилом. Навести, 

проверити и примерима илустровати елементарна својства детерминанте (адитивност и хомогеност по врстама и 

колонама, антисиметричност) и користити их приликом израчунавања развојем по врстама/колонама. Изложити и 

примењивати Крамерово правило, уз указивање на ограничења његове примене. Решавати задатке са једним и више 

параметара различитим методама, нарочито као илустрацију различитих могућности за скуп решења (програми М1 и М3) 

Вектори  
Подсетити ученике на векторе у равни. Увести координатни систем у простору. Векторе увести као уређене парове 

тачака, са идентификацијом помоћу паралелног преноса (транслације). Осврнути се на идентификацију тачака у 

простору, уређених тројки координата и радијус-вектора. Разлагати вектор у збир три компоненте – пројекције на 

координатне осе и координате посматрати као коефицијенте у разлагању. Геометријски извести формулу за интензитет 

вектора и растојање између тачака. Страна 568 – Број 4 ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК 2. јун 2020. Скаларни, векторски (сви 

програми) и мешовити производ (програми М1 и М3) увести геометријски и преко координата, повезати са 

детерминантама реда 2 и 3. Навести својства ових производа (адитивност, хомогеност, (анти)симетричност) и формуле 

које их повезују. Примењивати векторе у геометријским (одређивање угла између два вектора, израчунавање површине и 

запремине фигура и др.) и физичким проблемима (сабирање и разлагање брзина и сила, момент силе и др.) 

Аналитичка геометрија  

Основни циљ увођења аналитичке геометрије је дубље повезивање алгебарских и геометријских садржаја. Ученици 

првенствено треба добро да упознају Декартов правоугли координатни систем и приступ геометрији помоћу координата. 

При извођењу формула за одређивање растојања тачака, поделу дужи у датом односу и израчунавање површине троугла 
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чија су темена задата, искористити одговарајуће већ познате чињенице и својства вектора. Неопходно је да ученици 

повежу линеарну једначину са две непознате са једначином праве у координатном систему и да упознају општи 

(имплицитни), експлицитни, сегментни (сви програми) и нормални облик (програми M1 и M3) једначине праве. Кроз 

задатке ученици треба да увежбају и формуле за једначину праве кроз две тачке (сви програми), прамен правих и 

симетралу угла (програми M1 и M3). При извођењу формула за одређивање величине угла између две праве, специјално 

услова за паралелност, односно нормалност правих, искористити знања из вектора и тригонометрије. Формулу за 

одстојање тачке од праве и растојање паралелних правих ученици треба да повежу са нормалним обликом једначине 

праве (програми M1 и M3). Значајна је геометријска интерпретација скупа решења линеарне неједначине са две непознате 

као полуравни у координатном систему, а система оваквих неједначина као пресека полуравни (програми M1 и M3). 

Криве другог реда треба довести у везу са равним пресецима конусне површи а дефинисати их као геометријска места 

тачака у равни са одређеним својствима. Код одређивања међусобног односа праве и криве другог реда, користити знања 

из теорије квадратних једначина. Посебно обратити пажњу на случај када права додирује криву (услов додира), као и 

једначине тангенти. У свим ситуацијама инсистирати на геометријској интерпретацији (на пример код решавања система 

квадратних једначина). 

Математичка индукција 

 Ова наставна тема има велики значај за развијање математичке културе ученика, јер је математичка индукција веома 

чест, практичан и ефикасан метод доказивања математичких тврђења. Увод у математичку индукцију треба направити 

коришћењем емпиријске индукције (као метода наслућивања тврђења) и указивањем на грешке које су могуће ако се 

користи непотпуна индукција (навести неколико примера и неке грешке из историје математике). Код обраде 

математичке индукције посебну пажњу обратити на њену суштину, а нарочито на међусобну повезаност и обавезну 

комплементарност два доказна корака: базе индукције и индукцијског корака. Математичку индукцију треба увежбати на 

разноврсним и једноставним примерима једнакости, неједнакости, дељивости. У програмима М1 и М3 могу се обрадити и 

сложенији примери (суме и производи са природним бројевима, Бернулијева неједнакост, примери примене математичке 

индукције у геометрији...). У програмима М1 и М3 увести појам конгруенције по модулу у скупу целих бројева, доказати 

еквивалентност разних дефиниција и приказати њене особине (рефлексивност, симетричност и транзитивност). Доказати 

сагласност конгруенције са операцијама сабирања, одузимања, множења и степеновања (природним изложиоцем). 

Примену конгруенције приказати на разноврсним примерима из елементарне теорије бројева, везаним за дељивост и 

просте бројеве (укључујући и критеријуме дељивости, канонски облик природног броја.. 

Низови  

Појам низа увести као пресликавање скупа природних бројева у скуп реалних бројева уз одговарајуће графичке 

интерпретације. Показати да се низови могу дефинисати и рекурентним релацијама. Посебно увести аритметички низ и 
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геометријски низ указујући на специфичности разлике, односно количника. Применом метода математичке индукције 

извести формуле за везу п-тог члана низа и збира првих п чланова низа са улазним подацима (први члан и разлика, 

односно количник). Сврху увођења аритметичког и геометријског низа приказати једноставнијим примерима примене 

(сва три програма) и нешто сложенијим (програми М1 и М3). Обновити прост и обрадити сложен каматни рачун. 

III Праћење и вредновање наставе и учења   

Саставни део процеса развоја математичких знања у свим фазама наставе је и праћење и процењивање степена 

остварености исхода, које треба да обезбеди што поузданије сагледавање развоја и напредовања ученика. Тај процес 

започети иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази. Прикупљање информација из различитих извора 

(свакодневна посматрања, активност на часу, учествовање у разговору и дискусији, самосталан рад, рад у групи, тестови) 

помаже наставнику да сагледа постигнућа (развој и напредовање) ученика и степен остварености исхода. Свака активност 

је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а важно је ученике оспособљавати и 

охрабривати да процењују сопствени напредак у учењу. У процесу праћења и вредновања значајну улогу имају домаћи 

задаци. Редовно задавање домаћих задатака (уз обавезну повремену проверу од стране наставника), анализа задатака које 

ученици нису умели да реше, педагошка мотивација ученика који редовно раде домаће задатке... помаже наставнику да 

стекне бољи увид у степен остварености исхода.  

IV Међупредметне компетенције  

 Компетенција за целоживотно учење;  

 Комуникације;  

 Рад с подацима и информацијама;  

 Дигитална компетенција;  

 Решавање проблема;  

 Сарадња;  

 Одговоран однос према здрављу;  

 Одговоран однос према околини;  

 Естетичка компетенција;  

 Предузимљивост;  

 Оријентација ка предузентиштву.   

 Наставни предмет математике   омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање 

шанси свим ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење 

разноврсних облика учења (учење путем покушаја и погрешака, инструментално учење, учење по моделу, учење 

увиђањем...). Кроз облике рада, наставне методе, коришћење разновсних наставних средстава,  похваљивањем 
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ученика, давањем препорука за даље напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се 

квалитет образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код ученика.  Континуирано учешће ученика 

одвијаће се  кроз редовну наставу, допунску или додатну наставу, секције, ванаставне активности  као и учешће у 

различитим активностиваа током жиовота са циљем сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано 

стручно усавршавање наставника, унутар и ван установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну 

сарадња са спољним сарадницима, одељенским старешином, стручним већем омогућава хоризонталну и вертикалну 

проходност.  

 У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и идентификацији, праћењу и подстицању ученика са 

изузетним, односно посебним способностима (талентовани и даровити) уз обезбеђивање услова да, без обзира на 

сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима образовања и васпитања;   

 могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене 

материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим 

проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и 

индивидуализацију и наставом на даљину;   

 сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и 

остваривања одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и 

васпитања реализоаваће се кроз континуирано међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање 

наставног садржаја, праћење и вредновање напредовање ученика.   

 Кроз наставу математике реализоваће се и циљеви образовања и васпитања.  

 Развијају се  кључне компетенције за целоживотно учење (комуникација на матерњем језику,учење 

учења,дигиталне компетенције,..) међупредметне компетенције и стручне компетенције у складу са захтевима 

занимања, потребама тржишта рада. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и 

дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са 

намерама и циљем који има.  

 Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о 

себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности 

самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами 

покрећу инцијативе, пројекте,  да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;   

 Кроз наставу математике оствариће се и исходи образовања и васпитања.  

 Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи 

образовања и васпитања оствариће се кроз усмено изаражавање, писмене задатке, домаће задатке, пројектну наставу, 



Школски програм 2022-2026. 
 

 

 

684 

 

 

вежбе где ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз 

дијалог са наставником или другим ученицима, или кроз писану форму, изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, 

чињенице и ставове. Зависно од наставне јединице или типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да 

прикупља, анализира, организује и критички процењује информације; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када 

ради са другим уленицима буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава 

мишљење других;Ученику помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и другу, доступну литературу, како да 

разликује и повезује целине.   

 У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на 

ефикасан начин дошао до решења проблема који ми се свакодневно јављају.   

 Кроз наставу математике реализоваће се и стандарди образовања и васпитања.  

 Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и 

редовно самовредновање и вредновање рада наставника.  

 Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из 

области:;   

 Наставна област, предмет и методика наставе- К1;   

  Поучавање и учење-К2;   

  Подршку развоjу личности ученика-К3;   

  Комуникациjу и сарадњу-К4.   

 Улога наставника вишеструка, jер треба да:   

 развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа 

основу за даље учење;   

  пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са 

тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би 

допринео ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и 

компетенциjе коjе се односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, 

спречавање дискриминациjе и друго.  
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А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

Електроника 
Наставни предмет: Електроника 

Разред: трећи 

 

Циљ учења наставног предмета:  

 

-Стицање знања о физичким појавама и процесима у електроници и њихово разумевање на основу модела и теорија; 

-Стицање знања о основним електронским компонентама, њиховим карактеристикама и примени у електронским колима; 

-Стицање основних знања о појачавачким колима и изворима за напајање; 

-Стицање основних знања о импулсним колима; 

-Оспособљавање ученика за мерења из области електронике; 

-Стицање основних знања о анализи, обради и представљању резултата мерења. 

 

 

Модул 
Број 

часова 
Садржај Исходи 
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Појачавачка 

кола и извори 

напајања 

42+20 

 

Операциони појачавач: 

 

 

-Блок шема интегрисаног операционог 

појачавача. 

-Карактеристичне величине 

интегрисаног операционог појачавача; 

-Инвертујући појачавач: 

-Неинвертујући појачавач. 

-Јединични појачавач; 

-Коло за сабирање напона; 

-Коло за одузимање напона; 

-Комбиновање интегрисаних 

операционих појачавача и транзистора 

снаге. 

-Кола за диференцирање и 

интеграљење са операционим 

појачавачем; 

-Кола за ограничавањс напона са 

операционим појачавачем; 

-Фрсквснцијска карактеристика; 

-Активни филтри. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-објасни блок шему интегрисаног 

операционог појачавача и наведе 

његове карактеристике; 

-нацрта и објасни принцип рада 

инвертујућег / неинвертујућег 

појачавача и изведе изразе за 

напонско појачање; 

-објасни принцип рада кола за 

сабирање и кола за одузимање 

напона; 

-објасни разлоге и начине 

повезивања инрегрисаног 

операционог појачавача са 

другим електронским колима. 

-измери напон осцилоскопом на 

улазу и излазу инвертујућег и 

неинвертујућег појачавача и на 

основу тога одреди појачање 

иапона; 

-нацрта електронску шему и 

објасни принцип рад кола за 

диференцирање и интеграљење 

цртајући временске дијаграме; 

-нацрта електронску шему и 

објасни принцип рад кола за 

ограничавање напона цртајући 

временске дијаграме; 

-разликује активне од пасивних 

филтара; 

-израчуна граничну фреквенцију 

за активни филтар првог и другог 
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Извори за напајање: 

 

-прекидачки спуштач напона (buck); 

-прeкидачки подизач напона (boost); 

-прекидачки обртач напона;  

-флај-бек конвертер; 

-Ћуков конвертер; 

 

 

 

 

 

 

ВЕЖБЕ: 

1. Инвертујући појачавачи као 

појачавачи наизменичног и 

једносмерног напона; 

2. Неинвертујући појачавачи као 

појачавачи наизменичног и 

једносмерног напона; 

3. Коло за сабирање и коло за 

одузимање напона; 

4. Кола за диференцирање напона; 

5. Кола за интеграљење напона; 

6. Кола за ограничавање напона: 

7. Снимање фреквенцијске 

реда; 
 

 

 

 

-објасни принцип рада 

прекидачког спуштача напона 

(buck); 

-објасни принцип рада  

прекидачког подизача напона 

(boost)- 

-објасни принцип рада 

прекидачког обртача напона; 
-објасни принцип рада флај-бек 
конвертора; 
-објасни принцип рада Ћуковог 
конвертора 
 

 

-измери напоне осципоскопом,  

 нацрта врсменске дијаграме и 

изврши анализу рада кола; 

-сними фреквснцијску 

карактеристику и одреди 

граничне фреквенције; -

примењује мере заштите на раду 

и у лабораторији. 
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карактеристике; 

8. Активни филтри; 

9. Прекидачки извори за напајање. 

10. Прекидачки извори за напајање. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Импулсна кола 20+10 

-Импулсни облици напона; 

-Компараторска кола и Шмитово коло; 

-Осцилатори (RС осцилатор са 

Виновим мостом и осцилатори са 

кварцом); 

-Бистабилна кола - флип - флопови; 

-Астабилна кола - астабилни 

мултивибратор: 

-Моностабилна кола - моностабилни 

мултивибратор. 

 

ВЕЖБЕ: 

 

1. Компаратори. 

2. Шмитово окидно коло; 

3. Астабилни мултивибратор 

-објасни и нацрта импулсне 

облике напона; 

-објасни принцип рада Шмитовог 

кола; 

-објасни принцип рада и примену 

основних флип - флопова; 

-објасни принцип рада 

астабилног мултивибратора; 

-објасни принцип рада 

осцилатора; 

-објасни принцип рада 

моностабилног мултивибратора 

 

 

-измери напоне осцилоскопом, 

нацрта временске дијаграме и 

изврши анализу рада кола; 
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4. Mоностабилни мултивибратор; 

5. Флип - флопови; 

6. Осцилатори RC 

7. Осцилатор са кварцом. 

 

-примењује мере заштите на раду 

и у лабораторији. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А/Д и Д/А 

конверзија 

 

6+4 

-Аналогни и дигитални сигнали,  

промена облика представљања 

информације 

-А/Д конверзија, дискретизација по 

амплитуди (квантовањс); кодовање, 

дискрегизација по времену 

(узорковање/одабирање). 

-А/Д конвертор са паралелним 

компараторима. 

-А/Д конверзија методом двојне 

интеграције. 

-А/Д конвертор са сукцесивном 

апроксимацијом. 

-Тачност А/Д конвертора 

-Д/А конверзија. 

-Д/А конвертор са лествичастом (R-

2R) отпорничком мрежом 

-Тачност Д/А конвертора 

 

ВЕЖБЕ: 

1. А/Д конверзија 

2. Д/А конверзија 

 
 

 

 

 

 

 

-наведе овлике сигнала; 

-промене у облику представљања 

података; 

-наброји типове АД конверзија; 

-наброји типове Д/А конверзија; 

-објасни принцип А/Д  

конверзија; 

-објасни принцип Д/А 

конверзија; 

-објасни појам тачности 

конверзије; 

 

 

 

-измери напоне осцилоскопом, 

нацрта временске дијаграме и 

изврши анапизу рада кола; 

примењује мере заштите на раду 

и у лабораторији. 
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Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира 

како да ученици остваре исходе и да изабере одговарајуће методе,  активности и технике за рад са ученицима. 

Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине које су ученику потребне за даље 

учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на 

основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи разликују, да се неки могу лакше и 

брже остварити, док је за одређене потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима.  Исходе треба 

посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. На ставу у том смислу треба усмерити на развијање 

компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

 

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз теоријску наставу и лабораторијске вежбе. Програм за трећи  разред организован је кроз 3 

модула. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни рад, 

визуелне методе, вербалне методе, демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна средства 

(рачунар, пројектор..) 

 

Током реализације сваке теме увек се придржавати истог принципа: теоретски објаснити појаву или законитост, 

потврдити је рачунски (тамо где је то могуће) а онда извршити демонстрацију или мерења у лаборагорији у зависности од 

услова. 
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На часовима  је потребно  урадити следеће: 

 

- У оквиру модула Појачавачка кола и извори напајања 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања. 

 

-На почетку школске године подсетити ученике на тему Појачавачка кола и извори за напајање из претходне године, 

јер се градиво наставља на претходно стечена знања. 

-Блок шему операционог појачавача обрадити описно, а примену на идеалном инвертујућем и неинвертујућем 

појачавачу. Нагласити предности појачавача са операционим појачавачем. 

-Уколико је могуће, принцип рада кола представљати и објашњавати помоћу временских дијаграм напона. 

-Нагласити разлике између активних и пасивних кола (ограничавача, кола за интеграљење, диференцирање, филтара). 

-При анализи рада појачавачких кола радити већи број задатака. 

-Поновити основне појмове о калемовима, пре него што се обраде наставне јединице: прекидачки спуштач напона, 

прекидачки подизач напона, прекидачки обарач напона, флај-бек конвертер, 

Ћуков конвертер. 

 

- У оквиру модула Импулсна кола 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања. 

 

-На почетку детаљно објаснити импулсне облике напона и њихове параметре. 

-Приликом обраде компаратора нацртати таласне облике за операциони појачавач употребљен као компаратор, а 

затим објаснити предности специјалних кола конструисаних да раде као компаратори.  

-Шмитово окидно коло објаснити с операционим појачавачем за два референтна напона; као примену навести 

претварање другог облика напона у правоугаони. 

-Пре обраде наставне јединице Осцилатори обновити повратну спрегу, која је обрађена 

у Електроници у другом разреду. 

-Импулсна кола обрадити са логичким колима уз таласне облике; навести специфична 

кола за астабилне и моностабилне мултивибраторе,  затим Шмитова окидна 

кола итд. 

-Где год је то могуће, принцип рада кола представљати и објашњавати помоћу временских дијаграма напона. 
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- У оквиру модула А/Д и Д/А конвертори 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања. 

 

-Приликом обраде А/Д и Д/А конверзије навести примере где се користи, како у рачунару, тако и код различитих типова 

сензора. 

-На лабораторијским вежбама одрадити бар по један тип конвертора. 

 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, учесталост 

јављања, квалитет одговора, уважавање гледишта других ученика, однос према раду, способност примене теоријских 

знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- тестове знања; 

- усмено излагање; 

- активности ученика на часовима; 

- практичан рад током реализације лабораторијских вежби или симулацијом на рачунару. 

 

IV Међупредметне компетенције 

- Компетенција за целоживотно учење; 

- Комуникације; 

- Рад с подацима и информацијама; 

- Дигитална компетенција; 

- Решавање проблема; 

- Сарадња; 

- Одговоран однос према здрављу; 

- Одговоран однос према околини; 

- Естетичка компетенција; 
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- Предузимљивост; 

- Оријентација ка предузентиштву.  

 

 

Кроз наставни садржај  Електроника реализују се се и општи принципи образовања и васпитања. 

Наставни предмет Електроника омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси свим 

ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних облика 

учења (учење путем покушаја и погрешака, инструментално учење, учење по моделу, учење увиђањем...). Кроз облике 

рада, наставне методе, коришћење разновсних наставних средстава, различиих софтвера, похваљивањем ученика, 

давањем препорука за даље напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет 

образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних 

планова и програма, иновација у електротехници ученицима ће бити омогућено континуирано напредовање у области 

електротехнике. Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну наставу,  допунску или додатну наставу, 

секције, ванаставне активности  као и учешће у различитим активностиваа током жиовота са циљем сталног 

унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван установе, омогућиће 

високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским старешином, стручним већем 

омогућава хоризонталну и вертикалну проходност, којом се осигурава могућност да ученици током образовања промене 

врсту образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и стицања вишег нивоа образовања 

(вертикална проходност);  

 

 

 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и 

даровити) уз обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима 

образовања и васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене 

материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим 

проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и 

индивидуализацију и наставом на даљину;  
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-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања 

одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се 

кроз континуирано међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и 

вредновање напредовање ученика.  

 

Кроз наставу Електронике реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на часу води се рачуна о ергонометрији, развијању и практиковању здравих животних стилова, свести о 

важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне компетенције за целоживотно учење 

(комуникација на матерњем језику, учење учења, дигиталне компетенције,..) међупредметне компетенције и стручне 

компетенције у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, 

да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током учења, да управља 

учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће умети да пронађе и асимилује нова знања и вештине, 

користећи претходно учење и ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, 

стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности 

самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу 

инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

 

Кроз наставу Електронике оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања 

и васпитања оствариће се кроз усмено изаражавање, домаће задатке, ,  лабораторујске вежбе где ће ученици показати да 

ли примењују нова сазнања. Зависно од наставне јединице или типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да 

прикупља, анализира, организује и критички процењује информације; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради 

са другим уленицима буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење 

других;Ученику помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и другу, доступну литературу, како да разликује и 

повезује целине.  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан 

начин дошао до решења проблема који ми се свакодневно јављају.  
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Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта 

не. Да зна како да се понаша у дигиталној комуникацији са другима.  

 

 

 

Кроз наставу Електронике реализоваће се и стандарди образовања и васпитања. 

Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно 

самовредновање и вредновање рада наставника. 

Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору 

уџбеника;  

 

Стандард 1. Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења 

Показатељи 

1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и 

доприноси остваривању дефинисаних исхода образовања и васпитања. 

2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и 

развијању компетенција ученика. 

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, 

закључцима, тумачењима, актуелним подацима и савременим достигнућима. 

4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака. 

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан 

циљевима образовања и васпитања. 

7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета. 

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, 

функционално прате ток излагања у уџбенику и имају за циљ да допуне или 

појасне садржаје који одговарају програму предмета. 

Стандард 2. Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење 

Показатељи 

1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом 

предзнању. 

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и 

стицању функционалних знања. 
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3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите 

облике рада. 

4. Уџбеник подржава различите стилове учења. 

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог 

напретка у учењу. 

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација. 

7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 

8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, 

његовом применом и даљим учењем. 

9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и 

мотивише за самостално учење. 

Стандард 3. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима 

Показатељи 

1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру. 

2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе 

предмета. 

3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и 

релевантни. 

4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно 

формулисани, различити по сложености и функцији и подстичу примену 

наученог. 

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у 

коме ученици живе и не доводе у опасност ученика, нити угрожавају 

животну средину. 

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени. 

Стандард 4. Језик уџбеника је одговарајући и функционалан 

Показатељи 

1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан. 

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика. 

3. Текст је језички и стилски уједначен. 

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту 

где се користе. 

5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 
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Стандард 5. Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен 

Показатељи 

1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, 

врсту школе или образовни профил је уџбеник намењен. 

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и 

доследно. 

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и 

омогућава прегледност на свим уређајима на којима је предвиђено 

коришћење уџбеника. 

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално 

учење у складу са узрастом и предзнањем ученика. 

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран 

приступ садржајима. 

6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика. 

 

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

 

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље 

учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са 

тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео 

ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се 

односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање 

дискриминациjе и друго. 
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Стандарди квалификација ће се реализовати кроз успешно завршен процес средњег стручног образовања. Програм 

средњег стручног образовања за стицање квалификација траје четири године. Квалификација се заснива на опису рада, 

циљевима и исходима средњег стручног образовања.  

  
 

Софтверски алати 
Наставни предмет: Софтверски алати 

Разред: трећи 

 

Циљ учења наставног предмета:  

 

-Оспособљавање ученика за креативно и функционално планирање и израду страница. 

-Развијање креативности код ученика. 

-Усвајање основа за почетак учења серверских и клијентских језика и технологија које подразумевају имплементацију у 

НТМL (РНР, АSР, ЈаvаScript).  

-Развијање свести о значају веб технологија у савременим информационим системима 

-Припрема ученика за самосталну израду интерактивних веб презентација помоћу савремених технологија и скрипт 

језика  

-Стицање знања о основним појмовима база података и оспособљавање за коришћење база података на рачунару  

-Развијање свести о значају и месту база података у савременим информационим системима  

-Усвајање основа за даље стицање знања и усавршавање 

 

 

 

 

Модул 
Број 

часова 
Садржај Исходи 
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Увод у скрипт 

програмирање 
4 

-Појам, дефиниција и особине веб 

сервера, клијеитских апликација и 

интернет прегледача 

-Платформе и језици за развој веб 

апликација 

-Подела скрипт језика према месту 

извршења. 

-Серверски скрипт језици и алати  

-Клијентски скрит језици и алати  

-разуме појам и смисао веб 

сервера, интернет прегледача и 

појам клијентске апликације 

-разуме разлику између 

клијентских и серверских скрипт 

језика 

-објасни својства и наведе 

примере серверских скрипт 

језика 

-објасни својства и наведе 

примере клијентских скрипт 

језика 

Клијентски 

скрипт језипи 
30 

Увод у клијентске скрипт језикс. 

Писање JavaScript  кода у head или 

bodу секцији НТМL стране 

Писање JavaScript кода у екстерном 

фајлу 

Типови података, променљиве 

Конверзије типова 

Операгори, изрази 

Функције 

Објекти, својства објеката 

Догађаји 

Методе за рад са бројевима, JavaScript 

Маth објекат 

Методе за рад са стринговима 

Низови, методе за рад са низовима 

Сортирање низова 

Наредбе поређења: if, if-else, switch 

-креира документе помоћу 

скрипт језика 

-разликује и користи различите 

типовс података и оператора у 

скрипт језицима 

-користи наредбе за контролу 

гранања 

-користи наредбе за коначан и 

бесконачан број нонављања 

-креира функције и користи 

догађаје прозора. миша. обрасца. 

тастера. 

-зна да рукујс обраснима 

креира једноставне анимације 

-користи скуповс библиотека  

заснованих на јава скрипт језику 
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Наредбе понављања: for, for-in 

Наредбе понављања: \while, do-while 

Наредбе изласка из циклуса: brеак, 

соntinue 

Обрасци. форме. прозори 

Грешке и дебаговање. 

Базе података 36 

Појмови база података и ситем база 

података. 

Организација базс података - табеле, 

слогови. поља, типови података у 

пољима и својства поља. 

Ентитет (тип ентитета и нојава или 

инстанца типа ентитета). Атрибут, 

домен атрибута, NULL вредности 

атрибута, атрибути са више вредности, 

примарни кључ. 

Везе између ентитета. кардиналност 

везе и учешће у вези. 

Цртање ЕR дијаграма. 

Трансформација модела ентитети-везе 

у релациони модел. 

SQL наредбе за креирање, брисање и 

измену релационе базе и објеката који 

чине ралациону базу (DDL) 

Повезивање габела. 

SQL наредбе за прихватање и 

ажурирање података у релационој бази 

података (DML) 

Изрази, оператори, услови у упиту 

-разуме шта је база података 

- разуме како је организована 

база података 

-направи једноставну базу и 

прегледа њен садржај на 

различитс начине уочава 

ентитете и везе између ентитета 

у задатом систему.  

-скицира једноставне ЕR 

дијаграме преводи ЕR дијаграм у 

релациони модел и одређује 

шеме релационе базе 

креира и користи упите за 

креирање. модификацију и 

брисање табела 

креира и користи упите за 

додавање. ажурирање и брисање 

података у табелама базе 

података 

креира везе између табела 

објасни појам примарног кључа и 

спољашњег кључа 

креира упит над једном и над 
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Аритметичке функције и функције 

агрегације 

Сортирање записа (слогова) 

Рад са обрасцима. 

Креирање извештаја. 

Штампање података. 

 

више табела користећи задате 

кригеријуме. 

користи агрегатне функције у 

упиту: sum, count, avg, max, min 

разуме шта је образац 

креира образац за унос. измену и 

брисање записа и података у 

записима. базиран на табели или 

упиту 

направи извештаје базиране на 

табели или упиту 

припрема и штампа податке 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира 

како да ученици остваре исходе и да изабере одговарајуће методе,  активности и технике за рад са ученицима. 

Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине које су ученику потребне за даље 

учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на 

основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи разликују, да се неки могу лакше и 

брже остварити, док је за одређене потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима.  Исходе треба 

посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. На ставу у том смислу треба усмерити на развијање 

компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  
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II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз вежбе. Програм за други  разред организован је кроз 4 модула. Наставник користи различите 

методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у паровима, визуелне методе, вербалне методе, демонстративне 

методе). У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор..) 

 

На часовима  је потребно  урадити следеће: 

 

- У оквиру модула Увод у скрипт програмирање 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања. 

На часовима вежби. примере веб апликација реазизовати у развојном окружењу Microsoft Visual Studio ИЛИ у JavaScript 

едиторима као што су Sublime Text ИЛИ Notepad++ 

 

- У оквиру модула Клијентски скрипт језипи 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања. 

На часовима вежби. примере веб апликација реазизовати у развојном окружењу Microsoft Visual Studio ИЛИ у JavaScript 

едиторима као што су Sublime Text ИЛИ Notepad++ 

Кроз израду и презентацију пројектног задатка проверити оствареност исхода. 

 

Конкретне примере за вежбање прилагодити образовном профилу.  

- У оквиру модула Базе података 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања. 

Креирање табела, брисање. уношење и исправљање слогова у табели, сортирања табела и креирања упита обрадити прво 

употребом Wizarda. а затим и употребом SQL команди 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, учесталост 

јављања, квалитет одговора, уважавање гледишта других ученика, однос према раду, способност примене теоријских 

знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 
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- праћење остварености исхода; 

- тестове знања; 

- активности ученика на часовима; 

- практичан рад током реализације вежби  

 

IV Међупредметне компетенције 

- Компетенција за целоживотно учење; 

- Комуникације; 

- Рад с подацима и информацијама; 

- Дигитална компетенција; 

- Решавање проблема; 

- Сарадња; 

- Одговоран однос према здрављу; 

- Одговоран однос према околини; 

- Естетичка компетенција; 

- Предузимљивост; 

- Оријентација ка предузентиштву.  

 

Кроз наставни садржај  Софтверских алата реализују се се и општи принципи образовања и васпитања. 

 

Наставни предмет Софтверски алати омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси 

свим ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних 

облика учења (учење путем покушаја и погрешака, инструментално учење, учење по моделу, учење увиђањем...). Кроз 

облике рада, наставне методе, коришћење разновсних наставних средстава, различиих софтвера, похваљивањем ученика, 

давањем препорука за даље напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет 

образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних 

планова и програма, иновација у електротехници ученицима ће бити омогућено континуирано напредовање у области 

електротехнике. Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну наставу,  допунску или додатну наставу, 

секције, ванаставне активности  као и учешће у различитим активностиваа током жиовота са циљем сталног 
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унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван установе, омогућиће 

високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским старешином, стручним већем 

омогућава хоризонталну и вертикалну проходност, којом се осигурава могућност да ученици током образовања промене 

врсту образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и стицања вишег нивоа образовања 

(вертикална проходност);  

 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и 

даровити) уз обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима 

образовања и васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене 

материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим 

проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и 

индивидуализацију и наставом на даљину;  

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања 

одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се 

кроз континуирано међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и 

вредновање напредовање ученика.  

 

Кроз наставу Софтверских алата реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на часу води се рачуна о ергонометрији, развијању и практиковању здравих животних стилова, свести о 

важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне компетенције за целоживотно учење 

(комуникација на матерњем језику, учење учења, дигиталне компетенције,..) међупредметне компетенције и стручне 

компетенције у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, 

да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током учења, да управља 

учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће умети да пронађе и асимилује нова знања и вештине, 

користећи претходно учење и ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, 

стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности 
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самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу 

инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

 

Кроз наставу Софтверских алата оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања 

и васпитања оствариће се кроз усмено изаражавање, домаће задатке, ,  лабораторујске вежбе где ће ученици показати да 

ли примењују нова сазнања. Зависно од наставне јединице или типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да 

прикупља, анализира, организује и критички процењује информације; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради 

са другим уленицима буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење 

других;Ученику помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и другу, доступну литературу, како да разликује и 

повезује целине.  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан 

начин дошао до решења проблема који ми се свакодневно јављају.  

Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта 

не. Да зна како да се понаша у дигиталној комуникацији са другима.  

 

Кроз наставу Софтверских алата реализоваће се и стандарди образовања и васпитања. 

Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно 

самовредновање и вредновање рада наставника. 

Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору 

уџбеника;  

 

 

Стандард 1. Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења 

Показатељи 

1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и 

доприноси остваривању дефинисаних исхода образовања и васпитања. 

2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и 

развијању компетенција ученика. 

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, 

закључцима, тумачењима, актуелним подацима и савременим достигнућима. 
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4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака. 

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан 

циљевима образовања и васпитања. 

7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета. 

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, 

функционално прате ток излагања у уџбенику и имају за циљ да допуне или 

појасне садржаје који одговарају програму предмета. 

Стандард 2. Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење 

Показатељи 

1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом 

предзнању. 

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и 

стицању функционалних знања. 

3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите 

облике рада. 

4. Уџбеник подржава различите стилове учења. 

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог 

напретка у учењу. 

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација. 

7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 

8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, 

његовом применом и даљим учењем. 

9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и 

мотивише за самостално учење. 

Стандард 3. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима 

Показатељи 

1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру. 

2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе 

предмета. 

3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и 

релевантни. 

4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно 
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формулисани, различити по сложености и функцији и подстичу примену 

наученог. 

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у 

коме ученици живе и не доводе у опасност ученика, нити угрожавају 

животну средину. 

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени. 

Стандард 4. Језик уџбеника је одговарајући и функционалан 

Показатељи 

1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан. 

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика. 

3. Текст је језички и стилски уједначен. 

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту 

где се користе. 

5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 

Стандард 5. Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен 

Показатељи 

1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, 

врсту школе или образовни профил је уџбеник намењен. 

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и 

доследно. 

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и 

омогућава прегледност на свим уређајима на којима је предвиђено 

коришћење уџбеника. 

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално 

учење у складу са узрастом и предзнањем ученика. 

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран 

приступ садржајима. 

6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика. 

 

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  
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- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

 

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље 

учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са 

тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео 

ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се 

односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање 

дискриминациjе и друго. 

 

Стандарди квалификација ће се реализовати кроз успешно завршен процес средњег стручног образовања. Програм 

средњег стручног образовања за стицање квалификација траје четири године. Квалификација се заснива на опису рада, 

циљевима и исходима средњег стручног образовања.  

  
 

Оперативни системи 
Наставни предмет: Оперативни системи 

Разред: трећи 

Циљ учења наставног предмета:  

- Стицање основних знања о функцији и структури оперативног система; 

- Оспособљавање за инсталирање опсративног система на радној станици; 

- Оспособљавање за конфигурисање оперативног система потребама корисника; 

- Оспособљавање за подешавање и оптимизацију оперативног система на радној станици; 

- Инсталирање и уклањање додатног софтвера и хардвера; 

- Оспособљавање за умрежавање радних станица; 

- Оспособљавање за одржавање сигурности и заштите оперативног система на радној станици; 
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Модул 
Број 

часова 
Садржај Исходи 

Подешавање и 

конфигурисање 

оперативног 

система на 

радној станици 

52 

-Прилагођавање оперативног система 

потребама корисника; 

-Рад са корисничким и групним 

налозима; 

-Манипулација са корисничким и 

групним налозима. 

-Управљање безбедношћу система; 

употреба локалних полиса; 

-Управљање и приступ фајловима и 

фолдерима (креирање, управљање 

опцијама фолдера, претраживање 

фајлова и фолдера); 

-Листе за контролу приступа; 

-Контрола приступа на нивоу система 

датотека; 

-Власнички односи и права приступа; 

-Промена власништва и приступних 

права; 

-Дељени директоријум; креирање и 

управљање заједничким фолдерима; 

Управљање дисковима; 

-Употреба помоћних програма за рад 

са диск јединицама; 

-Инсталирање, конфигурисање и 

одржавање софтвера; инсталирање и 

уклањање апликативног и делова 

системског софтвера: инсталација 

софтверских пакета; 

-Инсталирање и конфигурисање 

-прилагођава рачунар потребама 

корисника: 

-креира и манипулише 

(креирање, преименовање, 

искључивање, укључивање, 

брисање) корисничким и 

групним налозима: 

-конфигурише и управља 

безбедношћу система; 

-конфигурише и управља 

заштитом података на радној 

станици; 

-омогућава дељење података на 

радној станици; 

-управља дељеним подацима; 

-управља дисковима и подацима: 

обавља инстал./деинсталацију 

додатног/постојећег софтвера на 

радној станици ; 

-конфигурише разне сервисе на 

радној станици; 

-инсталира и конфигурише нови 

хардвер; 

-врши инсталацију исправки 

(update) управљачких програма 

уређаја (drivers); 

-повезује периферне уређаје на 

радној станици, 

-врши оптимизацију и прати 
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хардвера и периферних уређаја; 

-Инсталирање и манипулација са 

управљачким програмима уређаја - 

Drivers 

-Алати за администрирање и 

дијагностику; 

-Оптимизација оперативног система: 

- Алати за заказивање и периодично 

обављање задатака на оперативном 

систему; коришћење скриптова за 

аутоматизацију извршавања задатака 

на оперативном систему; скриптови 

при подизању система; скриптови при 

гашењу система; 

процeсe оперативног система; 

-користи алате за откривање и 

отклањање проблема у раду 

процесора и перформанси 

апликативног софтвера; 

-користи алате за 

администрирање и дијагностику: 

-користи алате за заказивањс 

периодичних задатака на 

оперативном систему; 

-врши аутоматизацију основних 

задатака администрирања 

помоћу (шел) скриптова 

Повезивање и 

умрежавање 

радних станица 

30 

-Увод у мреже. Мрежни уређаји. 

-ТСР/IP (Тгаnsmission Control Ргоtосоl/ 

Internet Protocol-Протокол за контролу 

преноса/Интернет протокол) скуп 

протокола; 

-Конфигурисање мрежног окружења; 

-Стандарди за повезивање рачунара у 

мрежу; 

-Повезивање рачунара у мрежу; 

-Успостављање везе и подешавање 

нараметара конекције; 

-Провера успостављене конекције; 

-Повезивање удаљених рачунара; 

-Повезивање више рачунара у оквиру 

радне групе (workgroup); 

-Терминални приступ радној станици; 

-Дељени ресурси у мрежи (фолдери, 

-наведе мрежне уређаје и објасни 

њихов рад; 

-објасни улогу ТСР/IР протокола; 

наведе и објасни начине 

повезивања рачунара у мрежу; 

-повеже радне станице и 

конфигурише мрежне параметре 

за успоставу везе; 

-конфигурише параметре за 

даљински приступ радној 

станици; 

-конфигурише радне станице и 

креира радну групу; 

-успоставља и управља мрежним 

сесијама; 

-конфигурише и управља 

дељеним ресурсима на мрежи; 
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штампачи, смештајни простор,...); 

-SМВ (Server Messages Вlоск) 

протокол; 

-Програми за ТСР/IР администрацију; 

-Мрежни сервиси; 

-Веб сервис (општи принцип рада 

НТТР (Нурег Техt Тгаnsfer Ргоtосо1- 

Протокол за пренос хипертекста) 

протокола, појам сесије, захтев. 

одговор); Клијентски софтвер 

(претраживачи веба, скрипт језици); 

-Серверски софтвер (инсталација и 

подешавање веб сервера) 

-користи команде /програме/ за 

проверу мрежне конекције; 

-подеси параметре за рад у 

мрежном окружењу на радној 

станици; 

-објасни начин функционисања 

НТТР комуникације; 

-инсталира и подешава веб 

сервер за рад у мрежном 

окружењу; 

 

Сигурност и 

заштита 

оперативног 

система на 

радној станици 

20 

-Врсте напада на оперативни систем; 

Злонамеран софтвер. Врсте 

злонамерног софтвера; 

-Заштита рачунара; коришћење 

антивирусног програма и подешавање 

ватреног (заштитног) зида /―firewall―/; 

-Редундантни низ независних података 

(Redundant array independent disks - 

RAID)); 

Хардверски и софтверски RAID; 

-Квоте диска; Рад са квотама; 

-Енкрипција и компресија података; 

-Медијуми за резервно копирање. 

Чување резервне копије на резервној 

локацији. 

-Израда резервних копија;  

-Конфигурисање опција за креирање 

резервних копија. 

-објасни врсте напада на 

оперативни систем; 

-објасни начине превенције 

напада на оперативни систем; 

-наведе различите рачунарске 

вирусе; 

-објасни начин рада рачунарских 

вируса; 

-инсталира и користи 

антивирусни софтвер; 

-наведе шта се може филтрирати 

firewall- ом; 

-подешава firewall; 

-Конфигурише сотфверски 

RAID; 

-Инсталира и конфигурише 

хардверски RAID; 

-Наведе предности и недостатке 
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-Израда различитих типова резервних 

копија. 

-Враћање података. Опоравак система; 

-Инфраструктура јавних кључева;  

-Сертификациони ауторитети;  

-Шифровање јавним кључем; 

Дигитални потписи; 

-ТLS (Тгаnsport Lауег Securitу - 

Заштита на транспортном слоју) 

протокол; 

-Аутентификација корисника и 

сервера путем сертификата; 

 

коришћења RAID концепта у 

заштити података; 

-објасни улогу квота диска; 

конфигурише квоте диска 

кориснички/е налог/е; 

-прати употребу квота диска; 

-објасни улогу и значај поступка 

енкрипције и компресије 

података; 

-врши енкрипцију и компресију 

података; 

-врши избор медијума за 

резервно копирање; 

-наводи разлоге прављења 

резервних копија; 

-анализира потребе корисника за 

архивирањем података; 

-предлаже период и врсту 

архивирања података у складу са 

потребама корисника; 

-креира план архивирања у 

складу са потребама корисника,  

-врши резервно копирање и 

враћање 

података,  

-детектује проблеме у 

архивирању 

података;  

-објасни начин верификације 

података 

дигиталним потписом; 
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-објасни појам аутентификације 

сервера, 

-објасни појам аутентификације 

клијента 

Блок настава 18 

-Употреба локалних полиса; 

-Детектовање и решавање 

проблема везаних за опаративни 

систем; 

-Опоравак система након хаварије или 

неког другог проблема; 

П-овезивање више рачунара у оквиру 

радне групе и креирање дељених 

ресурса у мрежи; 

-Конфигурисање контроле приступа 

дељеним ресурсима; 

-Инсталирање оперативног система 

преко мреже; 

-Инсталација и подешавање веб 

сервера 

-конфигурише и управља 

безбедношћу система; 

-користи алате за детектовањс 

проблема у раду оперативног 

система; 

-користи алате за решавање 

проблема у раду оперативног 

система; 

-врши опоравак оперативног 

система; 

-повезује рачунаре и друге 

мрежне уређаје и креира радну 

групу; 

-креира дељене ресурсе унутар 

мреже; 

-управља приступом дељеним 

ресурсима: 

-инсталира и конфигурише веб 

сервер; 

 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе 
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Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира 

како да ученици остваре исходе и да изабере одговарајуће методе,  активности и технике за рад са ученицима. 

Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине које су ученику потребне за даље 

учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на 

основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи разликују, да се неки могу лакше и 

брже остварити, док је за одређене потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима.  Исходе треба 

посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. На ставу у том смислу треба усмерити на развијање 

компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

 

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз вежбе, при чему се ученици се деле у групе до 10 ученика. Програм за трећи разред 

организован је кроз три модула и блок наставу. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, 

индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, практичан рад, визуелне методе, вербалне 

методе, демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, 

софвтвери, шеме, панои..) 

На часовима вежби потребно је урадити следеће: 

 

- У оквиру модула Подешавање и конфигурација оперативног система на радној станици 

- ученицима објаснити и практично одрадити подешавања системског времена, прилагођавање радног окружења, 

регионална и језичка подешавања, план напајања за уштеду електричне енергије, промену имена радне станице, ...; 

- објаснити улогу и поделу корисничких налога и група за различите оперативне системе, објаснити појам јединственог 

корисничког идентификатора и његов значај; 

- ученицима практично показати поступак креирања корисничких налога користећи различите оперативне системе; 

- практично показати поступак преименовања, искључивања и брисања корисничког налога, показати поступак 

промене лозинке; 

- ученицима објаснити улогу групног налога, показати практично поступак креирања групног налога; 
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- објаснити ученицима улогу полисе на радној станици, практично показати конфигурацију полисе; 

- ученицима практично показати рад са алатима за управљање дисковима, партицијима,..; 

- ученицима детаљно објаснити приступ фајловима и фолдерима, објаснити појам листе за за контролу приступа, 

практично показати конфигурацију контроле приступа фајловима и фолдерима; 

- ученицима објаснити значај креирања заједничких директоријума; 

- ученицима указати на могућност инсталације софтверских пакета након инсталације оперативног система; 

- ученицима објаснити улогу и значај управљачких програма-драјвера; 

- ученицима објаснити и практично показати алате за периодично заказивање послова на нивоу оперативног система; 

- ученицима указати на значај оптимизације оперативног система; 

 

- У оквиру модула Повезивање и умрежавање радних станица 

- ученицима објаснити модел мрежне архитектуре кроз слојеве TCP/IP модела; 

- детаљније објаснити у оквиру интернет слоја Ipv4 и Ipv6 адресирање, класе адреса, подмрежавање са променљивом 

маском; 

- објаснити ученицима TCP протокол и његово функционисање, увести појам сокета, порта, класификацију портова; 

Објаснити UDP протокол; 

- на апликативном слоју поновити/објаснити функције DNS и DHCP протокола; 

- објаснити и на примерима показати како се рачунари могу повезивати у мрежу; 

- објаснити статичко и динамичко адресирање; 

- објаснити и практично показати подешавање мрежног пролаза; 

- објаснити и практично показати подешавање мрежних параметара радне станице; 

- тестирати да ли је веза успостављена коришћењем уграђених програма; 

- објаснити појам радне групе и практично показати ученицима како се од неколико умрежених рачунара формира 

радна група; 

- на примеру формиране радне групе демонстрирати поступак дељења ресурса у мрежи; 

- објаснити SMB протокол и показати поступак инсталације Samba сервиса; 
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- објаснити и практично показати на примеримарад са различитим програмима за мрежну дијагностику као и рад са 

алатима за праћење мрежног саобраћаја; 

- објаснити комуникацију у HTTP протоколу и појам HTTP сесије; 

- навести преглед најчешћих кодова грешака; 

- објаснити инсталацију веб сервера на примеру Apache или nginx веб сервера; 

 

-  У оквиру  модула Сигурност н заштита оперативног система на радној станици 

- објаснити и практично показати креирање тачке враћања, као и подешавање различитих BIOS опција; 

- практично показати ученицима поступак конфигурације антивирусног програма и заштитног зида на радној станици; 

- објаснити и практично показати поступак компресије, декомпресије, шифровања и дешифровања података; 

- објаснити значај увођења редудансе као механизма заштите. Објаснити најчешће коришћене типове RAID-a; 

- објаснити значај квота као механизам заштите ресурса; 

- објаснити и практично показати поступак креирања резервне копије система; 

- објаснити и практично показати поступак враћања података из резервне копије; 

- објаснити шифровање јавним кључем и појам дигиталног потписа; 

- објаснити појам кода за аутентификацију поруке; 

- објаснити значај заштите на транспортном слоју; 

- практично показати рад са кључевима коришћењем GnuPG софтвера;   

- практично показати  заштиту веб сервера сертификатом користећи LetsEncrypt бесплатан сервис; 

 

- У оквиру модула Блок настава 

- ученицима припремити практичне задатке где ће конфигурисати локалне полисе; 

-ученици треба да користе програме за детекцију проблема у раду оперативног система и решавање истих; 

-ученици, самостално, треба да изврше опоравак система коришћењем тачке рестаурирања и резервних копија; 

-ученици практично креирају радну групу; 

-ученици учлањују Linux радне станице у Windows радну групу; креирају дељење ресура у мрежи која се састоји од 

Windows и Linux радних станица; 

-ученик самостално инсталира оперативни систем преко мреже; 



Школски програм 2022-2026. 
 

 

 

717 

 

 

-инсталација веб сервера се може демонстрирати на примеру Апач веб сервера или Microsoft IIS веб сервер; 

 

 

 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, учесталост 

јављања, квалитет одговора, уважавање гледишта других ученика, однос према раду, способност примене теоријских 

знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- тестове знања; 

- тестове практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

IV Међупредметне компетенције 

- Компетенција за целоживотно учење; 

- Комуникације; 

- Рад с подацима и информацијама; 

- Дигитална компетенција; 

- Решавање проблема; 

- Сарадња; 

- Одговоран однос према здрављу; 

- Одговоран однос према околини; 

- Естетичка компетенција; 

- Предузимљивост; 

- Оријентација ка предузентиштву.  
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Кроз наставни садржај Оперативних система реализују се и општи принципи образовања и васпитања. 

 

Наставни предмет Оперативни системи   омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање 

шанси свим ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење 

разноврсних облика учења (учење путем покушаја и погрешака, инструментално учење, учење по моделу, учење 

увиђањем...). Кроз облике рада, наставне методе, коришћење разновсних наставних средстава, различиих софтвера, 

похваљивањем ученика, давањем препорука за даље напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције 

подиже се квалитет образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код ученика. Кроз редовно праћење 

реформисаних наставних планова и програма, иновација у електротехници ученицима ће бити омогућено континуирано 

напредовање у области електротехнике. Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну наставу, практичну 

наставу, допунску или додатну наставу, секције, ванаставне активности  као и учешће у различитим активностиваа током 

жиовота са циљем сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар 

и ван установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским 

старешином, стручним већем омогућава хоризонталну и вертикалну проходност, којом се осигурава могућност да 

ученици током образовања промене врсту образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и 

стицања вишег нивоа образовања (вертикална проходност);  

 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и 

даровити) уз обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима 

образовања и васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене 

материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим 

проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и 

индивидуализацију и наставом на даљину;  

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања 

одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се 

кроз континуирано међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и 

вредновање напредовање ученика.  
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Кроз наставу Оперативних система реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на практичној настави као и вежбама води се рачуна о ергонометрији, развијању и практиковању 

здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне 

компетенције за целоживотно учење (комуникација на матерњем језику, учење учења, дигиталне компетенције,..) 

међупредметне компетенције и стручне компетенције у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик 

ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, да прати и 

контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће умети да 

пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, 

стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности 

самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу 

инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

 

Кроз наставу Оператиних система оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања 

и васпитања оствариће се кроз усмено изаражавање, писмене задатке, домаће задатке, пројектну наставу, практичну 

наставу, вежбе где ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз 

дијалог са наставником или другим ученицима, или кроз писану форму, изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице 

и ставове. Зависно од наставне јединице или типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да прикупља, анализира, 

организује и критички процењује информације; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим уленицима 

буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других;Ученику 

помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и другу, доступну литературу, како да разликује и повезује целине.  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан 

начин дошао до решења проблема који ми се свакодневно јављају.  

Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта 

не. Да зна како да се понаша у дигиталној комуникацији са другима.  

 

Кроз наставу Оперативних система реализоваће се и стандарди образовања и васпитања. 
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Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно 

самовредновање и вредновање рада наставника. 

Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору 

уџбеника;  

 

Стандард 1. Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења 

Показатељи 

1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и доприноси 

остваривању дефинисаних исхода образовања и васпитања. 

2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и развијању компетенција 

ученика. 

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, закључцима, 

тумачењима, актуелним подацима и савременим достигнућима. 

4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака. 

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан циљевима 

образовања и васпитања. 

7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета. 

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, функционално прате ток 

излагања у уџбенику и имају за циљ да допуне или појасне садржаје који одговарају програму 

предмета. 

Стандард 2. Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење 

Показатељи 

1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом предзнању. 

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и стицању функционалних 

знања. 

3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите облике рада. 

4. Уџбеник подржава различите стилове учења. 

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог напретка у учењу. 

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација. 

7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 

8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, његовом применом и 

даљим учењем. 
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Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и мотивише за 

самостално учење. 

Стандард 3. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима 

Показатељи 

1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру. 

2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе предмета. 

3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и релевантни. 

4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно формулисани, различити 

по сложености и функцији и подстичу примену наученог. 

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у коме ученици живе 

и не доводе у опасност ученика, нити угрожавају животну средину. 

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени. 

Стандард 4. Језик уџбеника је одговарајући и функционалан 

Показатељи 

1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан. 

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика. 

3. Текст је језички и стилски уједначен. 

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту где се користе. 

5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 

Стандард 5. Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен 

Показатељи 

1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, врсту школе или 

образовни профил је уџбеник намењен. 

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и доследно. 

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и омогућава прегледност на 

свим уређајима на којима је предвиђено коришћење уџбеника. 

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално учење у складу са 

узрастом и предзнањем ученика. 

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран приступ садржајима. 

6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика. 
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- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

 

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље 

учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са 

тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео 

ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се 

односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање 

дискриминациjе и друго. 

 

Стандарди квалификација ће се реализовати кроз успешно завршен процес средњег стручног образовања. Програм 

средњег стручног образовања за стицање квалификација траје четири године. Квалификација се заснива на опису рада, 

циљевима и исходима средњег стручног образовања.  

  
 

Програмирање 
Наставни предмет: Програмирање 

Разред: трећи 

Циљ учења наставног предмета:  

 Развијање способности за прецизно формулисање проблема различите природе; 

 Развијање способности за поступност и систематичност у решавању проблема; 

 Развијање логичког закључивања и критичког мишљења; 

 Развијање иницијативе за формализацију и уопштавање различитих задатака и поступака решавања помоћу 

алгоритама: Обучавање ученика за анализу алгоритама и програма ради отклањања формалних и логичких грешака; 

 Оспособљавање ученика за писање структурираних програма; 

 Оспособљавање ученика за савладавање модуларног приступа решавању проблема; 
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 Оспособљавање ученика за савладавање напредних техника у раду са пољима; 

 Оспособљавање ученика за савладавање основних техника у раду са показивачима; Оспособљавање за израду 

програма у којима се изводе операције над стринговима; Оспособљавање за декларисање, унос и приказивање структура 

података; 

 Оспособљавање за креирање, употребу и извођење операција над датотекама; 

 Оспособљавање ученика за усвајање основа за даље, самостално стицање знања и усавршавање. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модул 
Број 

часова 
Садржај Исходи 

Једнодимензионална 

и дводимензионална 

поља 

14 

- 

- Дефиниција и декларација низа. 

- Иницијализација низа. 

- Приступање елементима низа. 

- Линеарно (секвенцијално) 

претраживање низа. 

- Одређивање минималног и 

максимапног елемента. 

•Линеарно и бинарно претраживање 

векгора 

•Сортирање вектора 

•Померање елемената вектора у лево и 

у десно. 

•Циклично иомерање елемената 

 

•користи технике линеарне и 

бинарне претраге низа 

•користи различите алгоритме 

сортирања низова 

•примењује технике додавања и 

избацивања елемената из векгора 

•пише програме за унос, 

формирање и приказ 

дводимензионалног низа 

•пише програме за претраживање 

вишедимензионалних низова 

•користи индексе за присту 

појединим областима матрице 
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вектора 

•Сажимање и проширивање вектора 

•Декларација и иницијализација 

вишедимензионалног низа 

•Формирање матрице, унос и приказ 

елемената матрице 

•Дијагонале матрице 

•Проласци кроз матрицу по врстама и 

по колонама 

Показивачи 8 

• Дефиниција показивача 

• Иницијализација показивача 

• Адресна аритметика 

• Поља и показивачи 

• Динамичка алокација и реалокаиија 

меморијског простора. 

објасни технике рада са 

показивачима 

• примењује технике рада са 

показивачима 

• разуме разлику између статичке 

и динамичке декларације поља 

• користи функције за динамичку 

алокацију и реалокацију 

меморије 

Функције 16 

•Предаја параметара по вредности 

•Предаја параметара по референци 

•Једнодимензионални и 

дводимензионални низови и функције 

•Функције које враћају показиваче 

•разуме и користи пренос 

параметара по вредности и по 

рефренци 

•разуме улогу показивача у 

бочним сфсктима 

•користи низ као параметар 

функцијс 

•користи матрицу као параметар 

функције 

•креира функције при чему 

разуме и користи пренос 

параметара по вредности и по 

референци 
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Стрингови и 

текстуалне датотеке 
16 

•Декларација и иницијализација 

стринга 

•Унос и испис стринга 

•Основне функције за рад са 

знаковима и стринговима 

•Стрингови и показивачи 

•Стрингови и функције 

•Дефиниција и подела датотска 

•Читање и упис у текстуалну датотеку 

•Неформатирани улаз излаз 

•Форматирани улаз излаз 

•уочи разлику између низа и 

стринга 

•примењује технике рада са 

вектором ири манипулацији 

стрингом 

•примењује функције из 

библиотека за рад са 

стринговима 

•пише програме за унос, 

формирање, измену и приказ 

стринга 

•разуме шта су датотеке и чему 

служе 

•креира програме за 

манипулацију текстуалним 

датотекама 

Структуре и бинарне 

датотеке 
14 

•Дефиниција структурног типа 

•Декларација и иницијализаиија 

структурне променљиве 

•Приступ пољима структуре 

•Низови структура 

•Структуре и функције 

•Бинарне датотеке 

•Функцијс за упис и читањс података 

из бинарне датотеке 

•Функције за позиционирањс унутар 

датотеке 

• организује податке у структуре 

• дефинише структурни тип 

података 

• креира структуру и правилно 

приступа пољима структуре 

помоћу оператора . или 

оператора -» 

• користи низове структура 

• разликује бинарну од 

текстуалне датотеке 

• користи функције за упис и 

читање података у бинарну 

датотеку 

• користи функције за 

позиционирање унутар бинарне 
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датотеке 

• изводи операције претраживања 

бинарне датотеке 

• креира програме за 

манипулацију бинарним 

датотекама 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира 

како да ученици остваре исходе и да изабере одговарајуће методе,  активности и технике за рад са ученицима. 

Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине које су ученику потребне за даље 

учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на 

основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи разликују, да се неки могу лакше и 

брже остварити, док је за одређене потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима.  Исходе треба 

посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. На ставу у том смислу треба усмерити на развијање 

компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. 

 

II Оставаривање наставе и учења  

Предмет се реализује кроз лабораторијске вежбе (68 часова), при чему се одељења деле на две групе.  Лабораторијске 

вежбе се реализују у рачунарском кабинету. 

Препоруке за реализацију наставе: 

Преноруке за реализацију наставе:  

- За реализацију наставног програма препоручује се програмски језик С.  
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- Показиваче обрадити као ефикасан механизам за обраду низова, динамичко формирање објеката и њихову обраду.  

- Структуре обрадити као добар алат за представљање апстрактних објеката. Кроз задатке са структурама увежбавати 

и технике рада са функцијама и показивачима.  

- Главни исход овог предмета је да ученик буде у стању да изврши декомпозицију проблема у функционалне целине 

и реализује програм у коме се акције извршавају позивањем одговарајуће функцијс.  За реализацију осталих тема 

препоручује се програмски језик С и актуелно, а уједно и бесплатно развојно окружење: Microsoft Visual Studio 

Express 

- Програм реализовати кроз часове лабораторијских вежби у рачунарској учионици. 

- Вежбе реализовати у блоку од 2 часа недељно (по свакој групи). 

- На почетку сваке вежбе ученицима дати теоријске основе неопходне за разумевање и извођење вежбе, а затим на 

конкретним примерима, задацима из области математике и стручних предмета, вежбу извести на рачунару. 

- Вежбу треба да изведе сваки ученик самостално (или највише два ученка за једним рачунаром). 

- Програмом је предвиђено стицање основних знања и вештина за разумевање и самостално решавање задатака 

помоћу рачунара коришћењем техника структуираног програмирања 

- Користити сва доступна наставна средства. 

- Користити мултимедијалне презентације. 

- Упућивати ученике да користе интернет. 

- Примењивати рад у паровима и рад у мањим групама. 

 

Препоруке за реализацнју блок наставе:  

- Осмислити низ задатака како би се кроз решавање различитих проблема утврдило и заокружило обрађено градиво.  

- Осмислити задатке кроз које би се демонстрирао рад са операторима за приступ пољима структуре  

- Настава у блоку:  

- Једнодимензионална и вишедимензионална полља (4 часа)  

- Показивачи (4 часа)  

- Функције (4 часа)  

- Стрингови и текстуалне датотеке (4 часа)  
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- Структурс и бинарне датотекс (4 часа)  

- Оператори за рад са битовима (4 часа) 

 

- III Праћење и вредновање наставе и учења  

- Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

- праћење остварености исхода 

- тестове знања 

- активност на часу 

- вештину самосталног писања кода програма 

- IV Међупредметне компетенције 

- Компетенција за целоживотно учење; 

- Комуникације; 

- Рад с подацима и информацијама; 

- Дигитална компетенција; 

- Решавање проблема; 

- Сарадња; 

- Одговоран однос према здрављу; 

- Одговоран однос према околини; 

- Естетичка компетенција; 

- Предузимљивост; 

- Оријентација ка предузентиштву.  

 

Кроз наставни садржај Програмирања реализују се и општи принципи образовања и васпитања. Настава ће омогућити 

учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси свим ученицима на основу индивидуалних 

могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних облика учења (учење путем покушаја и 

погрешака, инструментално учење, учење по моделу, учење увиђањем...). Кроз облике рада, наставне методе, коришћење 

разновсних наставних средстава, различиих софтвера, похваљивањем ученика, давањем препорука за даље напредовање, 

уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет образовних постигнућа и развија се мотивација за 

учење код ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних планова и програма, иновација у електротехници 

ученицима ће бити омогућено континуирано напредовање у области електротехнике. Континуирано учешће ученика 
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одвијаће се  кроз редовну наставу, практичну наставу, допунску или додатну наставу, секције, ванаставне активности као 

и учешће у различитим активностиваа током жиовота са циљем сталног унапређивања компетенција ученика. 

Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз 

сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским старешином, стручним већем омогућава хоризонталну и 

вертикалну проходност, којом се осигурава могућност да ученици током образовања промене врсту образовања 

(хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и стицања вишег нивоа образовања (вертикална проходност);  

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

- идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и 

даровити) уз обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима 

образовања и васпитања;  

- могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене 

материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим 

проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и 

индивидуализацију и наставом на даљину;  

- сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања 

одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се 

кроз континуирано међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и 

вредновање напредовање ученика.  

 

Кроз наставу ће се реализовати и циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на практичној настави као и вежбама води се рачуна о ергонометрији, развијању и практиковању 

здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне 

компетенције за целоживотно учење (комуникација на матерњем језику, учење учења, дигиталне компетенције,..) 

међупредметне компетенције и стручне компетенције у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик 

ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, да прати и 

контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће умети да 

пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, 

стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности 
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самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу 

инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

 

Кроз наставу ће се остварити и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања 

и васпитања оствариће се кроз усмено изаражавање, писмене задатке, домаће задатке, пројектну наставу, практичну 

наставу, вежбе где ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз 

дијалог са наставником или другим ученицима, или кроз писану форму, изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице 

и ставове. Зависно од наставне јединице или типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да прикупља, анализира, 

организује и критички процењује информације; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим уленицима 

буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других;Ученику 

помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и другу, доступну литературу, како да разликује и повезује целине.  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан 

начин дошао до решења проблема који ми се свакодневно јављају.  

Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта 

не. Да зна како да се понаша у дигиталној комуникацији са другима.  

Кроз наставу ће се реализовати и стандарди образовања и васпитања. 

Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно 

самовредновање и вредновање рада наставника. 

Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору 

уџбеника;  

 

 

 

 

Стандард 1. Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења 

Показатељи 

1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и 

доприноси остваривању дефинисаних исхода образовања и васпитања. 

2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и развијању 
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компетенција ученика. 

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, 

закључцима, тумачењима, актуелним подацима и савременим достигнућима. 

4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака. 

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан 

циљевима образовања и васпитања. 

7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета. 

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, функционално 

прате ток излагања у уџбенику и имају за циљ да допуне или појасне садржаје који 

одговарају програму предмета. 

Стандард 2. Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење 

Показатељи 

1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом предзнању. 

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и стицању 

функционалних знања. 

3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите облике 

рада. 

4. Уџбеник подржава различите стилове учења. 

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог 

напретка у учењу. 
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6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација. 

7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 

8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, његовом 

применом и даљим учењем. 

9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и 

мотивише за самостално учење. 

Стандард 3. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима 

Показатељи 

1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру. 

2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе предмета. 

3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и релевантни. 

4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно формулисани, 

различити по сложености и функцији и подстичу примену наученог. 

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у коме 

ученици живе и не доводе у опасност ученика, нити угрожавају животну средину. 

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени. 

Стандард 4. Језик уџбеника је одговарајући и функционалан 

Показатељи 

1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан. 

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика. 

3. Текст је језички и стилски уједначен. 

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту где се 
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користе. 

5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 

Стандард 5. Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен 

Показатељи 

1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, врсту 

школе или образовни профил је уџбеник намењен. 

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и доследно. 

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и омогућава 

прегледност на свим уређајима на којима је предвиђено коришћење уџбеника. 

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално учење у 

складу са узрастом и предзнањем ученика. 

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран приступ 

садржајима. 

6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика. 

 

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области: 

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

 

Улога наставника је вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за 

даље учење;  
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- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са 

тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео 

ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се 

односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање 

дискриминациjе и друго. 

 

Стандарди квалификација ће се реализовати кроз успешно завршен процес средњег стручног образовања. Програм 

средњег стручног образовања за стицање квалификација траје четири године. Квалификација се заснива на опису рада, 

циљевима и исходима средњег стручног образовања.  
 

Микроконтролери и микрорачунари 
Наставни предмет: Микроконтролери и микрорачунари  

Разред: Трећи 

Циљ учења наставног предмета:  

- Оспособљавање ученика за рад са микроконтролерима. 

- Оспособљавање ученика да самостално инсталира, покрене и користи микроконтролер 

- Оспособљаваше ученика да примењује микроконтролер у управљању уређајима и процесима 

- Оспособљавање ученика да повезује систем са периферијом 

- Оспособљавање ученика да конфигурише/програмира једноставан систем са микроконтролером 

- Оспособљавање ученика да моделује једноставан сисгем са микроконтролером 

- Оспособљавање ученика да конфигурише/програмира једноставан систем са микрорачунаром 

- Оспособљавање ученика да моделује једноставан систем са микрорачунаром 

 

 



Школски програм 2022-2026. 
 

 

 

735 

 

 

Модул 
Број 

часова 
Садржај Исходи 

        Увод у  

        

микроконтролере 

4 

- Увод ( аналогија човек -  

микроконтролер) 

- Појам микроконтролера 

- Архитектура микроконтролера 

- Интерфејси (Д/А А/Д) 

- Подела микроконтролера(хардверска, 

софтверска) 

- Инструкције и програм 

- Принципи реализације савремених 

Микроконтролера 

- Блок шема савременог микроконтролера 

- Принцип рада савременог 

Микроконтролера 

- Принци програмирања микроконтролера 

- Произвођачи микроконтролера 

дефинише појам микро-контролера 

 

наведе поделу микро- 

контролера 

 

разликује различите архитектуре 

микроконтролера 

 

опише блок шему савременог 

микроконтролсра 

 

објасни принцип рада савременог 

микроконтролера 

 

објасни поступак програмирања 

савременог микроконтролера 

Микроконтролери 

програмско 

окружење 

 

 

12=4 + 

8(vежбе) 

 

Блок шема и карактеристике одређеног типа 

микроконтролера (пинови,  архитектура, 

меморија, портови регистри, напајање 

 

Повезивање плочице са РС 

  

Објашњавање   

 портова микроконтролера.  

 

Програмско окружење  

 

Упознавање са програмским језиком 

подешавање com - порта у com-порта у  

• објасни блок шему конкретног 

микроконтролера 

• објасни принцип рада конкретног 

микроконтролера; 

• описује портове микроконтролера. 

• објасни програмско развојно 

окружењс 

• користи програмске модуле 

• користи примере гогових 

производа 

• користи библиотеке готових 

функција 

• користи језичке структуре 

• разликује типове података и 



Школски програм 2022-2026. 
 

 

 

736 

 

 

control panel-у 

 

Први пројекат - Здраво свете - Светлеће   

диоде које трепћу 

користи их 

• користи функције 

• пренесе програм са рачунара на 

микроконтролер 

• објасни инсталирање ( 

репрограмирање) микроконтролера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронске 

компоненте и                 

микроконтролери 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86=26+ 

60(вежбе) 

Објашњавање breadboard где ће се 

повезивати електронске компоненте са 

микроконтролером 

 

Приказ података на терминалу и унос 

података прско терминала 

 

Рад са дигигалним излазима (LED диоде 

RGB диоде buzzer 

) 

Рад са тастерима преко pullup или  pulldown 

отпорника.  

 

Решавање проблема дужег или краћег 

притиска на тастер. 

 

Рад са тастерима (проблем треперења 

тастера. хардверско и софтверско решавање 

проблема) 

 

Транзистор као прекидач (укључивање и 

искључивање делова електронског кола)  

 

 

Разликује шилдове и прототипске 

плочице 

• Користи breardboard у раду са 

микроконтролером 

• Примењује приказ података на 

терминалу и унос података прско 

терминала 

• Разликује типове дигиталних 

излаза 

• Примењује тастере преко pullup 

или  pulldown отпорника. 

• Решава проблем дужег или краћег 

притиска на тастер. 

•Примењује хардверско и офтверско 

решавање проблема у раду са 

тастерима 

• Користи транзистор као прекидач 

• Користи седмосегментни дисплеј 

• Омогућава 12С комуникацију са 

компонентом DS3231 за 

RTC(runtimeclock) 

• Примењује дисплеј за приказ 
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Електронске 

компоненте и                 

микроконтролери 

 

 

 

 

Класификација дисплеја  

 

Седмосегментни дисплеј, креирање хедера 

(заједничком катодом, заједничком анодом) 

 

I2С комуникација и комнонента DS3231 за 

RTC (RunTomeClock) 

 

Дисплеј за приказ времена. 

 

Серијско повезивање више седмосегментних 

дисплеја и временско мултиплексирање 

помоћу транзистора као прекидача. 

Седмосегментни дисплеј са четири цифре. 

 

Коришћсње декодера приликом рада са 

седмосегментним дисплејима 

 

 Креирање 8 -битног или 16 -би гног тајмера 

Креирање функциј (delay_msа са великом 

прецизношћу 

 

 Рад са релејима 

 

Рад са прекидима (интераптима).  

 

PinChange INT interrupt 

 

TimerCompare и TimerOverflow. 

 

USART Rx Tx Interrupt 

времена. 

сетује датум и време 

• Комбинује серијско повезивање 

више 

седмосегментних дисплеја и 

временско мултиплексирање помоћу 

транзистора 

као прекидача. 

• Користи декодер приликом рада са 

седмосегментним дисплејима 

Креира 8 - битни или 16 - битни 

тајмер 

Примењује рад са прекидима 

(интераптима). 

Користи прекид услед промене 

стања еерro, меморије ЕЕРRОМ 

Ready Interrupt 

Користи флеш и епром меморију. 

Користи екстерни еепром модул. 

Разликује тастатуре и њихову 

употребу 

Разуме АDС и користи Analog 

Comparator Interrupt 

Користи потенциометар. џојстик, 

активни buzzer, више тастера 

повезаних на самоједан пин 

(напонски разделник). 

У правља аналогним улазима 

(мењање вредности напона улаза 

помоћу потенииометра. 

фотоотпорника, NТС или РТС 
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 Комуникација са терминалом у интерапту. 

 

Комуникација са серијским плотером на 

рачунар 

 

Прекид услед промене стања ЕЕPROM 

меморије ЕЕРRОМ Reasy Interrupt Рад са 

флеш и епром меморијом Коришћсњс 

екстерног еепром модула. 

 

 Тастатуре (4x4 тастатура, мебранска 

тастатура. капацитивна тастатура) 

 

 

ADC и Analog Comparatir Interrupt 

Коришћење потенциометра. цојстика, 

активног buzzera Више тастера повезани на 

само један пин (напонски разделник). 

 

Рад са аналогним улазима (мењање 

вредности напона улаза помоћу 

потенциометра. фотоотпорника. NTC или 

PTC отпорником. и сл 

 

Капацитивни сензор 

 

PWM -Пулсно-ширинска модулaција 

Рад са дигигалним сензорима (Сензор боје, 

температурни сензор. Ултразвучни сензор...) 

 

I2С комуникација мастер-славе између више 

отпорником, исл 

Објасни капацитивни сензор 

Примењује PWM -Пулсно-ширинску 

модулацију 

Разликује рад са дигиталним 

сензорима (Сензор боје, 

температурни сензор, Ултразвучни 

сензор...) 

Комбинује I2С комуникацију 

мастер- славе између више 

микроконтролера 

Примењује RFID читач картица 

Изводи комуникацију између 

микроконтролера и мобилног 

телефона (bluetooth) 

Изводи WIFI комуникацију 

микроконгролера и рачунара 

Креира рекламе и игрице . 

Користи LCD дисплеј 16x2 и LCD 

дисплеј 20x4. 

Примењује рад са стринговима. 

Спроводи SPI комуникацију. 

Користи Микро SD card modul 

Креира даљинско укључивање 

светла 

Повезује елементс 

микроконтролерског система у 

целину према приложеној шеми 

Моделује једноставан 

микроконгролерски сисгем са 

различитим типовима сензора и 



Школски програм 2022-2026. 
 

 

 

739 

 

 

микроконгролера 

 

RFID читач картица 

 

Комунокација између микрокоитролера и 

мобилног телефона (bluetooth) 

 

LED matrix (8x8 LED matrix, 8x8 RGB LED 

matrix. 4x8x8 LED matrix, креирање 

једноставних реклама и игрица 

 

LCD дисплеј 16x2 и LCD дисплеј 20x4. Рад 

са стринговима. 

 

SР1 комуникација. Коришћење Микро SD 

card modula 

Даљински унрављвач са сензором 

Рад са релејима 

Комуникација са другим ми кроконтролером 

извршних елеменага 

Повезује систем са рачунаром и 

пребацује податке на и из рачунара 

Повезујс систeм са псрифсријом 

Блок настава 30 

 

Рад са малим моторима једносмерне струје 

(DС мотори) 

Рад са корачним(степ) моторима са 

контролисаиим углом помсрања 

Piezo(ултрасонични) мотори фундаментално 

другачијег принципа рада) 

Рад са серво моторима 

Рад са релејима 

Хидраулички актуатори великог излазног 

момента) 

Регулација рада мотора (мерење смера 

Разуме начин рада малих мотора 

једносмерне струје  

 

Разуме начин рада корачних мотора  

Разуме начин рада ултрасоничних 

мотора 

 

Разуме начин рада серво мотора 

 Управља радом мотора  

Конструише једноставан робот 

 

 Користи сензоре 
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Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира 

како да ученици остваре исходе и да изабере одговарајуће методе,  активности и технике за рад са ученицима. 

Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине које су ученику потребне за даље 

учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на 

основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи разликују, да се неки могу лакше и 

брже остварити, док је за одређене потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима.  Исходе треба 

посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. На ставу у том смислу треба усмерити на развијање 

компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 

Основна улога наставника је да буде организатор наставног процеса, да подстиче и усмерава активност ученика. Ученике 

упућивати да поред уџбеника користи  и друге изворе знања, како би усвојена знања била трајнија и шира, а ученици 

оспособљени за примену у решавању разносврсних задатака. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

 

II Оставаривање наставе и учења  

Реализација наставе: 34 часа теоријске наставе, 68 часова вежби и 30 часова блок наставе. 

обртања. регулација брзине обртања) 

Конструкција једноставног робота 

Робот са два мотора и два точка 

Робот са четири мотора и чртири точка 

Сензори: вибрације, удаљености. покрета, 

препреке, линије.... 

 

Креира модел једноставног система 

са микро 

контролером 
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Место реализације наставе: 

Учионица и лабораторија за вежбе. 

 

Подела одељења на групе:  

Приликом реализације наставе, одељења се деле на групе тако да у њима нема више од 10 ученика. 

 

Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад-

кооперативно учење, практичан рад, визуелне методе, вербалне методе, демонстративне методе). У настави се могу 

користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, панои..) 

На часовима вежби потребно је урадити следеће: 

2. У оквиру модула Увод у Микроконтролере 

- ученицима објаснити појам микроконтролера; 

- навести им поделу микоконтролера; 

- ученицима дефинисати појам хардвера и софтвера; 

- у оквиру архитектуре микроконтролера објаснити им да разликује различите архиктетуре микроконтолера; 

- ученицима објаснити блок шему и принцип рада савременог микроконтролера; 

- ученицима објаснити поступак програмирања 

 

2. У оквиру модула Микороконтролери – прогамско окружење 

 

- ученицима објаснити одређеног типа моикроконтролера, објаснити им пинове, архитектура, меморија, портови регистри, 

наајање 

- објаснити начин повезивања плочице са рачунаром 

- објаснити портове микроконтролеа 

- Ученике уводити у Ардуино програмско окружење 

- Ученицима објаснити Ардуино развојну платформу 

- Ученицима објаснити Ардуино као хардверска платформа 

- Показати софтверско окружење за писање Ардуино програма 
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- Објаснити ученицима начин повезивања Ардуина са рачунаром, као и структуру Ардуино програма 

 

      3.  У оквиру  модула Електронске компоненте и микроконтролери 

- објаснити ученицима поступак рада са излазима и светлећим диодама ( семафор са 3 светла, семафор са 5 светала); 

- објаснити и практично показати седмосегментин дисплеј (једноцифрен, вишецифрен), директно укључивање са 

микроконтролером; 

- Серијско повезивање више седмосегментих дисплеја и временско мултиплексирање помоћу транзистора као прекидача; 

- Коришћење декодера приликом рада са седмосегментим дисплејима; 

- Креирање 8 -битног или 16 -би гног тајмера Креирање функциј (delay_msа са великом прецизношћу 

- ученицима приказати рад са тастерима- реализација бројача коришћењем програма Тинкеркед; 

- ученицима практично показати поступак рада са дигиталним сензорима (сензор боје, температурни сензор, Ултразвучни 

сензор) и различите комуникације с њима; 

- Рад са релејима, приказати како пракично, тако и рад у Тинкеркад програму, објаснити код 

- Објаснити дефиницију Пулсно- ширинска модулација, где се користи; 

- Објаснити ученицима рад са дисплејима, практично приказати вежбе 

- Објаснити ученицима принцип комуникације са мобилним телефоном (bluetooth) 

- Приказати комуникацију два микроконтролера међу собом 

 

4. У оквиру модула Блок настава 

- ученик користи програм/е за виртулеизацију; 

- тимска израда пројекта, Тим треба да чине 2-4 члана 

- Ученик самостално повезује компоненте у исправно коло, пише програм који се тразжи у задатку 

 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, учесталост 

јављања, квалитет одговора, уважавање гледишта других ученика, однос према раду, способност примене теоријских знања 

у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 
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- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- тестове знања; 

- тестове практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

IV Међупредметне компетенције 

- Компетенција за целоживотно учење; 

- Комуникације; 

- Рад с подацима и информацијама; 

- Дигитална компетенција; 

- Решавање проблема; 

- Сарадња; 

- Одговоран однос према здрављу; 

- Одговоран однос према околини; 

- Естетичка компетенција; 

- Предузимљивост; 

- Оријентација ка предузентиштву.  

 

Кроз наставни садржај  Микроконтролери и микрорачунари реализују се и општи принципи образовања и васпитања. 

 

Наставни предмет Микроконтролери и микрорачунари омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако 

давање шанси свим ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење 

разноврсних облика учења (учење путем покушаја и погрешака, инструментално учење, учење по моделу, учење 

увиђањем...). Кроз облике рада, наставне методе, коришћење разновсних наставних средстава, различиих софтвера, 

похваљивањем ученика, давањем препорука за даље напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже 

се квалитет образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код ученика. Кроз редовно праћење реформисаних 

наставних планова и програма, иновација у електротехници ученицима ће бити омогућено континуирано напредовање у 

области електротехнике. Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну наставу, практичну наставу, допунску или 
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додатну наставу, секције, ванаставне активности  као и учешће у различитим активностиваа током жиовота са циљем сталног 

унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван установе, омогућиће 

високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским старешином, стручним већем 

омогућава хоризонталну и вертикалну проходност, којом се осигурава могућност да ученици током образовања промене 

врсту образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и стицања вишег нивоа образовања (вертикална 

проходност);  

 

 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и 

даровити) уз обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима 

образовања и васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене материјалне 

услове имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим проблемима 

остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и 

индивидуализацију и наставом на даљину;  

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања 

одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се 

кроз континуирано међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и 

вредновање напредовање ученика.  

 

Кроз наставу Микроконтролери и микрорачунари реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на настави као и вежбама води се рачуна о ергонометрији, развијању и практиковању здравих животних 

стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне компетенције за целоживотно 

учење (комуникација на матерњем језику, учење учења, дигиталне компетенције,..) међупредметне компетенције и стручне 

компетенције у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, да 

изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током учења, да управља 

учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће умети да пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи 

претходно учење и ваншколско искуство.  
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Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, 

стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности 

самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу 

инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

 

Кроз наставу Микриконтролери и микрорачунари оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања и 

васпитања оствариће се кроз усмено изаражавање, писмене задатке, домаће задатке, пројектну наставу, практичну наставу, 

вежбе где ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз дијалог са 

наставником или другим ученицима, или кроз писану форму, изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове. 

Зависно од наставне јединице или типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да прикупља, анализира, организује и 

критички процењује информације; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим уленицима буде ефиксан 

као члан тима или групе, да даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других;Ученику помоћи да зна како 

да учи, како да користи уџбеник и другу, доступну литературу, како да разликује и повезује целине.  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин 

дошао до решења проблема који ми се свакодневно јављају.  

Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. 

Да зна како да се понаша у дигиталној комуникацији са другима.  

 

 

 

Кроз наставу Микроконтролери и микрорачунари реализоваће се и стандарди образовања и васпитања. 

Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно 

самовредновање и вредновање рада наставника. 

Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору 

уџбеника;  

 

 

 

Стандард 1. Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења 
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Показатељи 

1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и доприноси 

остваривању дефинисаних исхода образовања и васпитања. 

2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и развијању 

компетенција ученика. 

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, закључцима, 

тумачењима, актуелним подацима и савременим достигнућима. 

4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака. 

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан циљевима 

образовања и васпитања. 

7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета. 

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, функционално прате 

ток излагања у уџбенику и имају за циљ да допуне или појасне садржаје који одговарају 

програму предмета. 

Стандард 2. Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење 

Показатељи 

1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом предзнању. 

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и стицању 

функционалних знања. 

3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите облике рада. 

4. Уџбеник подржава различите стилове учења. 

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог напретка у 

учењу. 

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација. 

7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 

8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, његовом применом 

и даљим учењем. 

9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и мотивише за 

самостално учење. 

Стандард 3. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима 

Показатељи 
1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру. 

2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе предмета. 
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3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и релевантни. 

4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно формулисани, 

различити по сложености и функцији и подстичу примену наученог. 

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у коме ученици 

живе и не доводе у опасност ученика, нити угрожавају животну средину. 

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени. 

Стандард 4. Језик уџбеника је одговарајући и функционалан 

Показатељи 

1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан. 

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика. 

3. Текст је језички и стилски уједначен. 

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту где се 

користе. 

5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 

Стандард 5. Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен 

Показатељи 

1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, врсту школе 

или образовни профил је уџбеник намењен. 

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и доследно. 

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и омогућава 

прегледност на свим уређајима на којима је предвиђено коришћење уџбеника. 

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално учење у складу 

са узрастом и предзнањем ученика. 

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран приступ 

садржајима. 

6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика. 

 

4) стандарди компетенција наставника, васпитача и стручних сарадника;  

Наставничке компетенциjе су капацитет поjединца коjи се исказуjе у вршењу сложених активности у образовно-

васпитном раду. Компентенциjе представљаjу скуп потребних знања, вештина и вредносних ставова наставника. 

Наставничке компетенциjе одређуjу се у односу на циљеве и исходе учења и треба да обезбеде професионалне 

стандарде о томе какво се поучавање сматра успешним. Односе се на компетенциjе за:  

- Наставну област, предмет и методику наставе;  
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- Поучавање и учење;  

- Подршку развоjу личности ученика;  

- Комуникациjу и сарадњу.  

Законом о основама система образовања и васпитања прописане су мере за унапређивање квалитета наставе и 

постављени су циљеви и општи исходи у складу са визиjом образовања и васпитања као основе „друштва заснованог 

на знању‖.  

У дефинисаним циљевима и исходима образовања и васпитања ученика нагласак jе стављен на опште компетенциjе и 

развоj специфичних знања и вештина за живот у савременом друштву. Стога jе улога наставника вишеструка, jер 

треба да:  

- Развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за 

даље учење;  

- Пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са 

тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би 

допринео ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и 

компетенциjе коjе се односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, 

спречавање дискриминациjе и друго. 

 

5) стандарди квалификација. 

Квалификација се стиче након успешно завршеног процеса средњег стручног образовања. Програм средњег стручног 

образовања за стицање квалификација траје четири године. Квалификација се заснива на опису рада, циљевима и 

исходима средњег стручног образовања.  

  
 

 

 

Рачунарске мреже 
Наставни предмет: Рачунарске мреже  

Разред: Трећи 
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Циљ учења наставног предмета:  

 Стицање основних знања из комуникационих технологија 

 Стицање основних знања о функционисању рачунарске мреже 

 Стицање знања о пасивној и активној мрежној опреми 

 Оспособљавање за конфигурисање LAN мреже и проверу њене функционалности 

 Оспособљавање за повезивање LAN мрежа 

 Развијање позитивног односа према новим технологијама 
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Модул 
Број 

часова 
Садржај Исходи 

Принципи    

рачунарских 

комуникација 

12=10+2 

(вежбе) 

-Основни елементи рачунарских 

комуникација 

         - Пренос података (са комутацијом 

веза, са комутацијом пакета, виртуелном                    

везом) 

            -  Протоколи (без успоставлања 

везе, са успостављањем везе) 

           -Управљање грешкама (извори, 

откривање, исправљање) 

-Категоризација рачунарских мрежа (по 

медијуму који се користи за пренос, по 

топологији, по временској постојаности. 

по простору, по функционалном односу 

чланова) 

- наведе и образложи елементе 

рачунарских комуникација 

- врсте преноса података 

- пореди врсте протокола 

- наведе врсте грешака током 

преноса података и објасни 

технике њиховог откривања 

- наведе предности и недостатке 

основних физичких топологија 

рачунарских мрежа 

Мрежна 

комуникација и 

протоколи  

 

26=18+8 

(вежбе) 

 

- Стандарди, референтна тела и 

организације 

- OSI модел података 

- ТСР/IР модел 

- Скуп ТСР/IР протокола 

- IР адресирање (IPv4, IPv6) 

- Мрежна маска 

- Класе 1Р адреса 

- Јавне и приватне адресе 

- ТСР/IР рутине за решавање проблема 

на мрежи 

- наводи и описује основне 

функције сваког нивоа OSI и 

ТСР/IР модела 

- наводи о објашњава намену 

главних ТСР/IР протокола 

- објасни појам IP адресе и 

прикаже структуру 

- IP адреса за сваку класу 

разликује јавне и приватне мреже 

- користи ТСР/IР рутине за 

проналажење и отклањање 

кварова у мрежи 

 

 

 26= - Врсте преносних медијума -наведе и објасни карактеристике 
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     Уређаји за 

повезивање 

 

 

16+10 

(вежбе)  

- Карактеристике преносних медијума 

- Врсте каблова (коаксијални, са 

упреденим парицама, оптички) 

- Мрежна картица 

- Модем 

- ISDN Тсрминал адаптср 

- АDSL/DSL модел 

- USB 

- FireWire 

- IгDA 

- Repeater 

- Hub 

- Вгidge 

- Switch 

- Router 

- Gateway 

преносних медијума 

- упоређује каблове 

-врши избор каблова у 

зависности од захтева 

-наведе и објасни улогу 

интерфејса рачунара 

-опише функцију модема, hab-а, 

switch-а, bridg-a, router-а и 

gateway-a 

-врши избор уређаја у зависности 

од захтева 

конфигурише мрежне уређаје 

Мрежне 

технологије и 

умрежавање 

24+14 

(вежбе) 

 

-Управљање приступом 

-Управљање током  

-Еthernet 

 -Еthernet стандарди 

-Токеn ring 

- FDDI  

-WAN технологије (јавна телефонска 

мрежа, претплатничка линија, 

изнајмљена линија, Х.25, Frejm Relej, 

ATM), 

- Бежичне топологије (bluetooth, WiFi, 

WIMAX) 

-Повезивање мрежних уређаја  

-Приступ мрежним ресурсима 

-објасни методе приступа  

-разликује мрежне технологије  

-анализира ограничења, 

предности и мане сваке 

технологије 

 -наводи и објашњава 

карактеристике WAN 

технологије 

- наводи и објашњава 

карактеристике технологија 

бежичног преноса  

-повезује мрежне уређаја у LAN 

мрежу и додељује им IР адресе 

- повеже две локалне мреже  

-повеже удаљеног члана са 
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Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира 

како да ученици остваре исходе и да изабере одговарајуће методе,  активности и технике за рад са ученицима. 

Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине које су ученику потребне за даље 

учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на 

основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи разликују, да се неки могу лакше и 

брже остварити, док је за одређене потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима.  Исходе треба 

посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. На ставу у том смислу треба усмерити на развијање 

компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 

Основна улога наставника је да буде организатор наставног процеса, да подстиче и усмерава активност ученика. Ученике 

упућивати да поред уџбеника користи  и друге изворе знања, како би усвојена знања била трајнија и шира, а ученици 

оспособљени за примену у решавању разносврсних задатака. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

 

II Оставаривање наставе и учења  

локалном мрежом -провери 

функционалност мреже  

-користи мрежне ресурсе 

Блок настава 18 

-Повезивање мрежних уређаја у LAN 

мрежу и додељивање IР адреса 

- Повезивање мрежних уређаја у LAN 

мрежу и конфигурисање активних 

мрежних уређаја  

-Повезивање две локалне мреже 

-повезује мрежне уређаја у LAN 

мрежу и додељује им IР адресе 

- повеже две локалне мреже  

-повеже удаљеног члана са 

локалном мрежом -провери 

функционалност мреже  

-користи мрежне ресурсе 
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Реализација наставе: 68 часа теоријске наставе, 34 часова вежби и18 часова блок наставе. 

 

Место реализације наставе: 

Учионица и лабораторија за вежбе. 

 

Подела одељења на групе:  

Приликом реализације наставе, одељења се деле на групе тако да у њима нема више од 10 ученика. 

 

Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад-

кооперативно учење, практичан рад, визуелне методе, вербалне методе, демонстративне методе). У настави се могу 

користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, панои..)  

 

На часовима вежби потребно је урадити следеће: 

 

1) У оквиру модула Принципи рачунарских комуникација 

 

- ученицима објаснити рачунарске комуникације; 

- Ученицима објаснити основе о принципима рачунарских комуникација 

 

2. У оквиру модула Мрежна комуникација и протоколи  

 

- ученицима објаснити основне функције сваког нивоа OSI и ТСР/IР модела 

- објаснити намену главних ТСР/IР протокола 

- објаснити ученику појам IP адресе и прикаже структуру 

- Ученицима објаснити рад са IP адресама за сваку класу 

- Објаснити ученицима да разликују јавне и приватне адресе 

 

      3.  У оквиру  модула Уређаји за повезивање 

- објаснити ученицима да наведе и објасни карактеристике преносних медијум 

- Ученици морају да знају да упоређују каблове, врши избор  каблова у зависности од захтева  
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- ученицима приказати рад  интерфејса рачунара и функцију модема, hab-а, switch-а, bridg-a, router-а и gateway-a; 

- ученицима практично показати поступак конфигурације мрежних уређаја 

- Објаснити ученицима како се праве мрежни каблови, и научити их да самостално праве 

 

 

4. У оквиру модула Мрежне технологије и умрежавање 

 

- Ученике упознати о принципима мрежних технологија,  

- Оспособљавање ученика за креирање LAN мреже и проверу њене функционалности 

- Оспособљавање ученика за повезивање LAN Мрежа 

 

5. У оквиру модула Блок наставе 

- ученик се оспособљује да повеже мрежне уређаје у LAN мрежу и додељивање IP адреса преко CISCO packet Tracera, то 

је апликација која представља моћну мрежну симулацију, која 

омогућава ученицима да експериментишу са рачунарском мрежом односно да испитују понашање 

мреже и мрежних компоненти у разним ситуацијама коришћењем CISCO packet Tracera 

- Ученик се оспобљава да може повезивати мрежне уређаје у LAN мрежу и конфигурисање активних мрежних уређаја 

коришћењем CISCO packet Tracera 

- ученик се оспособљава да повеже две локалне мреже 

 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, учесталост 

јављања, квалитет одговора, уважавање гледишта других ученика, однос према раду, способност примене теоријских 

знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- тестове знања; 

- тестове практичних вештина; 
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- активности ученика на часовима; 

 

IV Међупредметне компетенције 

- Компетенција за целоживотно учење; 

- Комуникације; 

- Рад с подацима и информацијама; 

- Дигитална компетенција; 

- Решавање проблема; 

- Сарадња; 

- Одговоран однос према здрављу; 

- Одговоран однос према околини; 

- Естетичка компетенција; 

- Предузимљивост; 

- Оријентација ка предузентиштву.  

 

Кроз наставни садржај  Оперативних система реализују се и општи принципи образовања и васпитања. 

 

Наставни предмет Рачунарске мреже омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси 

свим ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних 

облика учења (учење путем покушаја и погрешака, инструментално учење, учење по моделу, учење увиђањем...). Кроз 

облике рада, наставне методе, коришћење разновсних наставних средстава, различиих софтвера, похваљивањем ученика, 

давањем препорука за даље напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет 

образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних 

планова и програма, иновација у електротехници ученицима ће бити омогућено континуирано напредовање у области 

електротехнике. Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну наставу, практичну наставу, допунску или 

додатну наставу, секције, ванаставне активности  као и учешће у различитим активностиваа током жиовота са циљем 

сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван установе, 

омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским старешином, 

стручним већем омогућава хоризонталну и вертикалну проходност, којом се осигурава могућност да ученици током 
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образовања промене врсту образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и стицања вишег нивоа 

образовања (вертикална проходност);  

 

 

 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и 

даровити) уз обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима 

образовања и васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене 

материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим 

проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и 

индивидуализацију и наставом на даљину;  

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања 

одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се 

кроз континуирано међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и 

вредновање напредовање ученика.  

 

Кроз наставу Рачунарских мрежа реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на настави као и вежбама води се рачуна о ергонометрији, развијању и практиковању здравих животних 

стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне компетенције за целоживотно 

учење (комуникација на матерњем језику, учење учења, дигиталне компетенције,..) међупредметне компетенције и 

стручне компетенције у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик ће бити оспособљен да иницира 

учење, да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током учења, да 

управља учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће умети да пронађе и асимилује нова знања и вештине, 

користећи претходно учење и ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, 

стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности 

самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу 

инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  
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Кроз наставу Рачунарских мрежа оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања 

и васпитања оствариће се кроз усмено изаражавање, писмене задатке, домаће задатке, пројектну наставу, практичну 

наставу, вежбе где ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз 

дијалог са наставником или другим ученицима, или кроз писану форму, изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице 

и ставове. Зависно од наставне јединице или типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да прикупља, анализира, 

организује и критички процењује информације; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим уленицима 

буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других;Ученику 

помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и другу, доступну литературу, како да разликује и повезује целине.  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан 

начин дошао до решења проблема који ми се свакодневно јављају.  

Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта 

не. Да зна како да се понаша у дигиталној комуникацији са другима.  

Кроз наставу Оперативних система реализоваће се и стандарди образовања и васпитања. 

Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно 

самовредновање и вредновање рада наставника. 

Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору 

уџбеника;  
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Стандард 1. Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења 

Показатељи 

1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и 

доприноси остваривању дефинисаних исхода образовања и васпитања. 

2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и 

развијању компетенција ученика. 

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, 

закључцима, тумачењима, актуелним подацима и савременим достигнућима. 

4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака. 

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан 

циљевима образовања и васпитања. 

7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета. 

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, 

функционално прате ток излагања у уџбенику и имају за циљ да допуне или 

појасне садржаје који одговарају програму предмета. 

Стандард 2. Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење 

Показатељи 

1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом 

предзнању. 

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и 

стицању функционалних знања. 

3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите 

облике рада. 

4. Уџбеник подржава различите стилове учења. 

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог 

напретка у учењу. 

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација. 

7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 

8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, 

његовом применом и даљим учењем. 

9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и 

мотивише за самостално учење. 
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Стандард 3. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима 

Показатељи 

1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру. 

2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе 

предмета. 

3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и 

релевантни. 

4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно 

формулисани, различити по сложености и функцији и подстичу примену 

наученог. 

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у 

коме ученици живе и не доводе у опасност ученика, нити угрожавају 

животну средину. 

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени. 

Стандард 4. Језик уџбеника је одговарајући и функционалан 

Показатељи 

1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан. 

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика. 

3. Текст је језички и стилски уједначен. 

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту 

где се користе. 

5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 

Стандард 5. Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен 

Показатељи 

1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, 

врсту школе или образовни профил је уџбеник намењен. 

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и 

доследно. 

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и 

омогућава прегледност на свим уређајима на којима је предвиђено 

коришћење уџбеника. 

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално 

учење у складу са узрастом и предзнањем ученика. 

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран 
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Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

 

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље 

учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са 

тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео 

ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се 

односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање 

дискриминациjе и друго. 

 

Стандарди квалификација ће се реализовати кроз успешно завршен процес средњег стручног образовања. Програм 

средњег стручног образовања за стицање квалификација траје четири године. Квалификација се заснива на опису рада, 

циљевима и исходима средњег стручног образовањаУ дефинисаним циљевима и исходима образовања и васпитања 

ученика нагласак jе стављен на опште компетенциjе и развоj специфичних знања и вештина за живот у савременом 

друштву. Стога jе улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- Развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље 

учење;  

приступ садржајима. 

6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика. 
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- Пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са 

тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео 

ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се 

односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање 

дискриминациjе и друго. 

 

5) стандарди квалификација. 

Квалификација се стиче након успешно завршеног процеса средњег стручног образовања. Програм средњег стручног 

образовања за стицање квалификација траје четири године. Квалификација се заснива на опису рада, циљевима и 

исходима средњег стручног образовања.  

  
 

Рачунарска логика 
Наставни предмет: Рачунарска логика 

Разред: трећи 

 

Циљ учења наставног предмета:  

 

-Стицање основних знања из аритмегичких, логичких и алгебарских основа рачунара. 

-Изучавање закона Булове алгебре и Деморганова правила, специфичности аритметичких операција у бинарном систему, 

начине реализације и оптимизације прекилачких функција 

-Стицање знања о основним појмовима о дигиталним колима и дигиталним информацијама; 

-Усвајање основних знања о прекидачким мрежама, логичким и меморијским елементима и комбинационим и 

секценцијалним модулима. 

-Усвајање основа за даље стицање знања и усавршавање 
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Модул 
Број 

часова 
Садржај Исходи 

Бинарни 

запис 

података 

16+4 

-Увод у бројне системе. Позициони и 

непозициони бројни системи 

-Бинарни бројни систем 

-Хексадецимални и октални бројни 

систем 

-Превођење из једног у други 

тежински бројни систем 

-Основне операције над неозначеним 

бинарним бројевима 

-Означени бројеви 

-Аритметика означених бројева 

-Бинарно представљање разломљених 

бројева 

-Представљање података у рачунару 

-Представљање нумеричких података 

-ВСD код 

-Представљање ненумеричких 

података 

-АSCI код 

-Unicode стандард. поссбан осврт на  

-UTF-8 

 

 

 

-представи декадне бројеве бинарно, 

октално и хексадецимално 

-претвара бројеве из једног у други бројни 

систем 

-сабира, одузима, множи и дели у 

бинарном бројном систему 

-објасни начине означавања бројева 

-представи бројеве ВСD кодовима 

-објасни начин предстаљања ненумеричких 

података 

-наведе разлику између АSCI кода и 

UNICODE стандарда 

Булова и 

прекидачка 

алгебра 
22+10 

-Аксиоме и теореме Булове алгебре 

(комутативност. асоцијативност. 

дистрибутивност, неутрални елемент, 

комплементарност, Де Морганова 

-користи основне идентитете Булове 

апгебре 

-пише таблицу истинитости задате логичке 

фунције и израза 
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правила, апсорпција) 

-Прекидачке функције и изрази 

-Задавање прекидачке функције 

-Логичке операције 

-Основна логичка кола И, ИЛИ, НЕ 

-Изведена логичка кола НИ, НИЛИ 

ЕКСИЛИ (ХОR),  ЕКСНИЛИ (ХNOR) 

-Логичке функције. Минимизација 

применом Карноових мапа. 

-Имплементација логичких функција 

помоћу елементарних кола 

-наброји врсте основних логичких кола и 

познаје њихове карактеристике 

-нацрта симболичке ознаке и таблице 

истинитости за елементарна логичка кола 

-проверава рад елементарних логичких 

кола и правила Булове алгебре 

-врши минимизацију логичке функције 

-реализује логичке функције помоћу 

логичких кола 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30+20 

-Функције и струкгура ипрекидачких 

мрежа. 

-Структура комбинационих мрежа 

-Основне комбинационе мреже: 

-Сабирач. Полусабирач. 

-Мултиплексери. Демултиплексери. 

-Кодери. Декодери. Конвертори 

кодова 

-Основни меморијски елементи: 

асинхрони и синхрони флип- 

флопови (RS. ЈК, D. Т) и лечеви. 

-Структура секвенцијалних мрежа 

-Коначни аутомати. 

-Милијев. Муров аутомат 

-Дефиниција и основна класификација 

аутомата 

-Представљање аутомата 

-Регистри. 

-Типови регистара у зависности од 

начина уписа и читања податка. 

-наводи разлике комбинациононих,  

секвенцијалних и мешовитих прекидачких 

мрежа 

-разликује полусабирач и потпуни сабирач 

-објасни структуру и начин рада сабирача 

-изведе једначину стања сабирача и 

реализује га логичким колима 

-навeде функције, објасни структуру и 

начин рада кодера, декодера, конвертора 

кода 

-наведе функције, објасни структуру и 

начин рада мултиплексера и 

демултиплексера 

-објасни рад различитих флип флопова, 

записује њихове табеле истинитости и 

наводи њихову употребу 

-користи универзална логичка кола за 

рсализацију логичко-прекидачких мрежа 

-реализује флип флои са NILI логичким 

колима 
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Прекидачке 

мреже 

-Регистри специјалне намене. 

-Бројачи 

-Мешовите мреже 

-меморијска кола, 

-аритметичке јединице. 

-Д/А и А/Д претварачи 

-Меморије ROM, PROM, EPROM, 

ЕЕPROM,  FLESH, RАМ. 

-Адресирање меморије. 
 

ВЕЖБЕ: 

1. Бројни системи 

2. Булова алгебра 

3. Основна логичка кола – анализа 

рада 

4. Основна логичка кола – мерење 

напонских нивоа 

5. Изведена логичка кола – анализа 

рада 

6. Имплеменатација логичких 

функција помоћу елементарних 

кола - пројектовање. минимизација 

7. Имплеменатација логичких 

функција помоћу елементарних 

кола - израда 

8. Мултиплексери и демултиплексери 

(нпр CD 4028 BCD у децимални) 

9. Кодери, декодери (нпр СD 4511 

ВСD у 7 сегмент) 

-представи и објасни блок дијаграм 

коначног аутомата 

-црта блок шеме стационарних и 

померачких регистара, објашњава начин 

њиховог рада и начине уписивања и 

очитавања података 

-разликује асинхроне и синхроне бројаче, 

објасни рад бројача и црта временске 

дијаграме сигнала 

-наводи прeдности и недостаткe појсдиних 

бројача 

-врши класификацију меморија прeма 

начину записивања, начину приступа, 

технологији израде 

-објасни унутрашњу структуру и принцип 

рада меморијских кола 

-наводи разлике између динамичких и 

статичких полупроводничких меморија 
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10. Флип-флоп - ЈК, RS 

11. Флип-флоп D, T 

12. Лечеви 

13. Коначни аутомати 

14. Коначни аутомати 

15. Шифт регистри 

16. Декадни бројачи (СD 4017 или 

сличан) 

17. Бинарни бројач 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира 

како да ученици остваре исходе и да изабере одговарајуће методе,  активности и технике за рад са ученицима. 

Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине које су ученику потребне за даље 

учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на 

основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи разликују, да се неки могу лакше и 

брже остварити, док је за одређене потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима.  Исходе треба 

посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. На ставу у том смислу треба усмерити на развијање 

компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

 

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз теоријску наставу и лабораторијске вежбе. Програм за трећи  разред организован је кроз 3 

модула. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни рад, 

визуелне методе, вербалне методе, демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна средства 

(рачунар, пројектор..) 
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Током реализације сваке теме увек се придржавати истог принципа: теоретски објаснити појаву или законитост, 

потврдити је рачунски (тамо где је то могуће) а онда извршити демонстрацију или мерења у лаборагорији у зависности од 

услова. 

 

 

На часовима  је потребно  урадити следеће: 

 

1. У оквиру модула Бинарни запис података 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања. 

Усвајање знања о: 

- бинарном представљању података,  

- кодирању  

- операцијама у бинарном систему 

При обради теме „Бинарни запис података" ускладити примере из програмирања тако да се часовима вежби одраде 

програмске реализације поступака кодирања, конвертовања изједногу други систем, извођење операција бинарне 

аритметике применом битских оператора. 

 

2. У оквиру модула Булова и прекидачка алгебра 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања. 

 

Усвајање знања о основним логичким операцијама и колима за реализацију логичких и аритметичких функција. 

 

 

3. У оквиру модула Прекидачке мреже 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања. 

 

Усвајање знања о реапизацији логичко-прекидачких мрежа. 
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III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, учесталост 

јављања, квалитет одговора, уважавање гледишта других ученика, однос према раду, способност примене теоријских 

знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- тестове знања; 

- усмено излагање; 

- активности ученика на часовима; 

- практичан рад током реализације лабораторијских вежби или симулацијом на рачунару. 

 

IV Међупредметне компетенције 

- Компетенција за целоживотно учење; 

- Комуникације; 

- Рад с подацима и информацијама; 

- Дигитална компетенција; 

- Решавање проблема; 

- Сарадња; 

- Одговоран однос према здрављу; 

- Одговоран однос према околини; 

- Естетичка компетенција; 

- Предузимљивост; 

- Оријентација ка предузентиштву.  

 

 

Кроз наставни садржај  Рачунарска логика реализују се се и општи принципи образовања и васпитања. 

 

Наставни предмет Рачунарска логика омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси 

свим ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних 
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облика учења (учење путем покушаја и погрешака, инструментално учење, учење по моделу, учење увиђањем...). Кроз 

облике рада, наставне методе, коришћење разновсних наставних средстава, различиих софтвера, похваљивањем ученика, 

давањем препорука за даље напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет 

образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних 

планова и програма, иновација у електротехници ученицима ће бити омогућено континуирано напредовање у области 

електротехнике. Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну наставу,  допунску или додатну наставу, 

секције, ванаставне активности  као и учешће у различитим активностиваа током жиовота са циљем сталног 

унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван установе, омогућиће 

високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским старешином, стручним већем 

омогућава хоризонталну и вертикалну проходност, којом се осигурава могућност да ученици током образовања промене 

врсту образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и стицања вишег нивоа образовања 

(вертикална проходност);  

 

 

 

 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и 

даровити) уз обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима 

образовања и васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене 

материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим 

проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и 

индивидуализацију и наставом на даљину;  

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања 

одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се 

кроз континуирано међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и 

вредновање напредовање ученика.  

 

Кроз наставу Рачунарска логика реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 
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Кроз активности на часу води се рачуна о ергонометрији, развијању и практиковању здравих животних стилова, свести о 

важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне компетенције за целоживотно учење 

(комуникација на матерњем језику, учење учења, дигиталне компетенције,..) међупредметне компетенције и стручне 

компетенције у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, 

да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током учења, да управља 

учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће умети да пронађе и асимилује нова знања и вештине, 

користећи претходно учење и ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, 

стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности 

самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу 

инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

 

Кроз наставу Рачунарска логика оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања 

и васпитања оствариће се кроз усмено изаражавање, домаће задатке, ,  лабораторујске вежбе где ће ученици показати да 

ли примењују нова сазнања. Зависно од наставне јединице или типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да 

прикупља, анализира, организује и критички процењује информације; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради 

са другим уленицима буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење 

других;Ученику помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и другу, доступну литературу, како да разликује и 

повезује целине.  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан 

начин дошао до решења проблема који ми се свакодневно јављају.  

Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта 

не. Да зна како да се понаша у дигиталној комуникацији са другима.  

 

 

 

Кроз наставу Рачунарска логика реализоваће се и стандарди образовања и васпитања. 

Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно 

самовредновање и вредновање рада наставника. 
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Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору 

уџбеника;  

 

Стандард 1. Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења 

Показатељи 

1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и доприноси 

остваривању дефинисаних исхода образовања и васпитања. 

2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и развијању 

компетенција ученика. 

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, закључцима, 

тумачењима, актуелним подацима и савременим достигнућима. 

4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака. 

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан циљевима 

образовања и васпитања. 

7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета. 

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, функционално 

прате ток излагања у уџбенику и имају за циљ да допуне или појасне садржаје који 

одговарају програму предмета. 

Стандард 2. Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење 

Показатељи 

1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом предзнању. 

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и стицању 

функционалних знања. 

3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите облике рада. 

4. Уџбеник подржава различите стилове учења. 

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог напретка 

у учењу. 

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација. 

7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 

8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, његовом 

применом и даљим учењем. 

9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и мотивише 
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за самостално учење. 

Стандард 3. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима 

Показатељи 

1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру. 

2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе предмета. 

3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и релевантни. 

4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно формулисани, 

различити по сложености и функцији и подстичу примену наученог. 

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у коме 

ученици живе и не доводе у опасност ученика, нити угрожавају животну средину. 

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени. 

Стандард 4. Језик уџбеника је одговарајући и функционалан 

Показатељи 

1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан. 

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика. 

3. Текст је језички и стилски уједначен. 

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту где се 

користе. 

5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 

Стандард 5. Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен 

Показатељи 

1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, врсту 

школе или образовни профил је уџбеник намењен. 

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и доследно. 

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и омогућава 

прегледност на свим уређајима на којима је предвиђено коришћење уџбеника. 

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално учење у 

складу са узрастом и предзнањем ученика. 

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран приступ 

садржајима. 

6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика. 

 

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  
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- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

 

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље 

учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са 

тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео 

ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се 

односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање 

дискриминациjе и друго. 

 

Стандарди квалификација ће се реализовати кроз успешно завршен процес средњег стручног образовања. Програм 

средњег стручног образовања за стицање квалификација траје четири године. Квалификација се заснива на опису рада, 

циљевима и исходима средњег стручног образовања.  

  
 

Б: ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 

Грађанско васпитање 
Садржина Школског програма 

Наставни предмет: Грађанско васпитање 

Образовни профил: Средња школа 

Разред: 3. 

Годишњи фонд часова: 37 

Циљ учења наставног предмета Грађанско васпитање је да ученик, изучавајући различите руштвене појаве и процесе, 

постане свестан својих права и одговорности, осетљив за потребе појединаца и заједнице и спреман да активно делује у 

заједници уважавајући демократске вредности. 
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По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

– исказује поштовање, брани и афирмише људска права, демократију и владавину закона; 

– критички разматра питања безбедности младих и процеса 

глобализације и доводи их у везу са поштовањем људских 

права; 

– својим понашањем не угрожава своју и туђу безбедност; 

– препозна ситуације угрожености нечијих права и проактивно делује; 

– критички разматра утицај медија на безбедност младих и 

процес глобализације са аспекта поштовања људских права; 

– проналази релевантне и поуздане изворе информација на 

којима заснива своје ставове о безбедности младих и процесу глобализације; 

– у комуникацији активно слуша друге и дискутује аргументима .  

 

Област/Тема 
Број 

часова 

Опште међупредметне 

компетенције 
Исходи 

      ЉУДСКА ПРАВА,                 

ГРАЂАНИ И   

ДЕМОКРАТИЈА 

20 Компетенција за целоживотно учење; 
Сарадња; 
Решавање проблема; 
Одговорно учешће у демократском друштву; 
Рад са подацима и информацијама; 
Дигитална компетенција; 
Комуникација; 
Одговоран однос према околини; 
Одговоран однос према здрављу; 
Предузимљивост и оријентација ка преду 
зетништву. 

– наведе 

карактеристике 

људских права; 

– критички 

разматра 

механизме надзора 

поштовања 

људских права и 

санкционисања 

њиховог кршења; 

– опише контекст и 

начин борбе неког 

од истакнутих 

бораца за људска 

права у 

прошлости или 

      МИР И ПРЕТЊЕ 

МИРУ 

17 Мир као људско право. 

Међународно хуманитарно 

право. 

Економске политике 

наоружавања. 

Антиратни грађански 

активизам. 

Насилни екстремизам. 

Насиље у спорту. 
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Индекс светског мира. 

Изазови и претње миру – 

поглед у будућност 

садашњости; 

– образложи значај 

учешћа грађана на 

изборима и 

референдумима; 

– наведе пример 

успешне грађанске 

иницијативе и 

показује спремност 

да 

учествује у таквим 

активностима; 

– на изабраном 

примеру грађанске 

непослушности 

опише контекст 

настанка и 

последице до којих 

је довела; 

– изрази позитиван 

став према 

грађанској 

солидарности и 

волонтеризму; 

– препозна појаве 

корупције и наведе 

начине њеног 

сузбијања; 

– наведе 

показатеље 

недостатка културе 
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људских права; 

– доведе у везу 

угрожавање мира 

са људским 

правима; 

– наведе примере 

кршења 

хуманитарног 

права у прошлости 

и садашњости; 

– критички 

разматра економске 

политике са 

становишта 

наоружања и 

претњи 

миру; 

– образложи значај 

антиратног 

грађанског 

активизма и наведе 

пример; 

– наведе примере 

насилног 

екстремизма и 

начине на који се 

регрутују деца и 

млади; 

–  критички 

разматра проблем 

насиља у спорту и 
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изражава негативан 

став према њему; 

– наведе 

показатеље 

светског мира и 

државе најнижег и 

највишег индекса; 

– критички 

процењује изазове 

и претње миру у 

будућности; 

– у дискусији 

показује вештину 

активног слушања, 

износи свој став 

заснован на 

аргументима и 

комуницира на 

конструктиван 

начин; 

– у сарадњи са 

другим ученицима 

учествује у 

дизајнирању и 

спровођењу 

истраживања и 

пројекта; 

– прикупи, одабере 

и обради 

информације 

релевантне за 
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истраживање и 

пројекат, користећи 

ИКТ и друге 

ресурсе на безбедан 

начин; 

– сарађује у тиму, 

поштујући разлике 

у мишљењу и 

интересима; 

– процени 

сопствени 

допринос и других 

чланова у раду 

групе. 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

Изборни програм Грађанско васпитање у трећем разреду надовезује се на активности предвиђене програмом за први и 

други разред и доприноси остваривању општих исхода образовања и васпитања, као и развоју кључних и 

међупредметних компетенција. Програм се и даље остварује кроз истраживачки и пројектни рад на начин како је то 

описано у општем упутству које се односи на све изборне програме. У наставку текста налази се упутство које изражава 

специфичности овог програма и примере за подстицај. 

Као и у претходним разредима програм садржи две теме. Није неопходно да се реализују у једнаком временском периоду 

(по једна у сваком полугодишту). Програм не дефинише динамику 

рада, јер је то повезано и са активностима и интересовањима ученика, али је наставник тај који води рачуна да и друга 

тема добије адекватно време за реализацију. Теме пружају велике могућности за истраживачке активности и 

осмишљавање пројеката. За сваку од њих понуђено је више садржаја који се могу изменити и допунити, јер постоје многи 

аспекти учешћа грађана у демократском друштву и проблема мира 

и угрожавања мира. Предложени садржаји омогућавају да се теме посматрају не само из различитих углова већ и из 

различитих перспектива: временске (некад–данас–сутра) и просторне (локално– глобално). 

Ослонци за рад на било ком садржају су кључна питања образовања за демократију – људска права, право и праведност, 

одговорност, грађанска иницијатива и међузависност различитих утицаја. У овом концепту Грађанског васпитања питања 
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комуникације, сарадње и решавања конфликата немају статус теме, али наставник све време води ученике имајући у виду 

наведене вештине, које се постепено развијају кроз различите активности и садржаје. Свака дискусија је прилика да се 

ученици, на пример, подстичу на 

активно слушање, аргументовање, нападање проблема а не на особе, као и на друге вештине конструктивне 

комуникације. Након избора садржаја којим ће се бавити, ученици, организовани у мање групе или парове (може и 

индивидуално), планирају истраживање које не мора да буде велико и сложено, али тре ба да води прикупљању 

релевантих података. У истраживачким активностима ученици ће у највећој мери користити стандардне 

технике друштвених наука, као што су прикупљање и обрада података, посматрање, интервјуисање, анкетирање, 

биографска метода, студије случаја, рад на тексту, испитивање ставова, анализа података или понашања. Наставник ће 

помоћи ученицима да, уколико буде потребно, припреме различите чек-листе или једноставне инструменте за 

испитивања знања, ставова и вредности, као и да на одговарајући начин обраде добијене податке. 

Начин на који ће ученици реализовати истраживање у великој мери је повезан са садржајем коју су изабрали. Ако се, на 

пример, определе за истраживање садржаја који се односи на личности које су посебно допринеле развоју људских права, 

вероватно je да би се одлучили зa биографски метод. Уколико истражују страдање цивила и однос према рањеницима и 

заробљеницима у ратовима у 21. веку, користиће, на пример, статистичке податке Црвеног крста. Уколико истражују 

индекс светског мира, потражиће на интернету податке које сваке године објављује Институт за економију и мир. 

Уколико их интересује колико се новца годишње троши за наоружавање у свету и које земље су највећи купци оружја, 

податке могу потражити на више сајтова, водећи рачуна да буду званични. Уколико те податке прикупе преко новинских 

текстова, 

што је прихватљиво у истраживачком делу рада на теми, потребно је проверити их код још неких извора. 

Наставник подстиче ученике да осмишљавају што разноврсније начине истраживања и да развијају критички однос према 

добијеним подацима, пре свега у смислу њихове тачности, поузданости, релевантности. Без обзира које садржаје 

обрађивали и на који начин, свака мала група, пар или појединац, на крају истраживачког рада припремају извештај и 

презентују резултате целој групи. На основу тих презентација развија се дискусија чији је циљ одабир резултата који је 

најинтригантнији или најподобнији 

за следећи корак – припрему пројекта. То је фаза у којој ученици јачају компетенцију да аргументују своје мишљење и 

доносе одлуке. У зависности од величине групе, могу се покренути један или два пројекта у оквиру теме. Наставник води 

рачуна да се мале групе за истраживање и пројекат не формирају на основу личних преференција, већ да сваки ученик 

што више сарађује са свима у групи и у различитим активностима. Код осмишљавања пројекта ученицима је потребна 

помоћ и подршка наставника, како би избегли проблем „широко‖ постављених циљева који самим тим постају тешко 

оствариви. На пример, ученици који су се определили да истражују корупцију припремили су презентацију која је групи 
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била подстицајна за пројекат. Његов циљ могао би бити упознавање ученика 3. и 4. разреда са корупцијом, њеним 

појавним облицима, размерама и превентивним мерама и то путем организовања предавања стручњака или трибине, 

снимања кратког едукативног филма или прављења плаката. Ради евалуације ефеката пројекта ученици могу да припреме 

кратки упитник са питањима о корупцији и да упореде одговоре пре и после спроведених активности. Уколико се 

определе да пројекат буде у вези с насиљем у спорту, циљ може бити организовање спортског догађаја, на пример 

турнира у одбојци за девојке и момке неколико гимназија, који би неговао културу навијања (имао би посебно развијене 

наступе навијача – одећа, кореографија, песме које не вређају друге учеснике) и укључивао пратеће догађаје који 

захтевају сарадњу и такмичара и навијача на неком опште прихваћеном циљу (нпр. хуманитарном). 

Без обзира какви су ефекти пројекта, ученици треба кроз рад на њему да овладају свим његовим сегментима, од одабира 

проблема, преко дефинисања циља до провере остварености циља. 

Ученике треба охрабривати да превазилазе тешкоће које ће им се појавити у раду, да проблеме решавају сарадњом и да 

све време документују свој рад. Очекује се да у трећем разреду ученици покажу напредак у односу на претходне разреде 

у истраживачким и пројектним активностима као и у сарадњи у раду групе. Наставник и даље има мање видљиву али 

важну улогу у томе да води рачуна о динамици рада, да посредује кад се појави тешкоћа, помогне уколико је потребно, да 

да предлог. 

 

Увод у програм 

Уводне активности треба спровести, током једног до два часа, путем вођеног разговора чији је циљ да се ученици 

упознају са програмом и начином рада. Подстицај се може користити на самом почетку часа или у тренутку кад 

наставник процени да је одговарајући. У разговору се могу користити питања која повезују 

обе теме и односе се на учешће грађана у демократском друштву и питања мира. 

Уводну активност треба завршити презентацијом предложених садржаја по темама и давањем одговора на питања 

ученика. 

 

Пример за подстицај 

Ширин Ебади 

Ширин Ебади, иранска правница и активисткиња за људска права добила је Нобелову награду за мир 2003. године за свој 

труд у борби за демократију и људска права, посебно у борби за права жена и деце. Живела је у Техерану где је била 

приморана да напусти место судије, јер женама после Исламске револуције није 

било дозвољено да буду на тој функцији. Због све већег прогона иранских грађана који су били критични према 

актуелном политичком режиму 2009. године је избегла у Велику Британију. Гост наше земље била је 2014. године и 
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одржала предавање у Ректорату Универзитета у Београду. Тада је рекла да мир не значи недостатак рата јер, како каже, 

није важно да ли је неко убијен пиштољем или пијући загађену воду, да ли је у затвору као странац или новинар због свог 

текста, да ли је бескућник јер је избеглица, или зато што није запослен. „Мир за мене значи да се људско достојанство 

поштује свуда, од стране свих‖ – рекла је Ебади и подвукла да је мир достижан само у демократском друштву у којем 

постоји социјална правда. Ебади је, ипак, нагласила да се не сме заборавити да су неки диктатори дошли на власт 

демократским средствима, 

наводећи пример Хитлера и да демократија не може да постоји без разумевања и уважавања људских права и мишљења 

грађана. „Не постоји ниједан изузетак за непоштовање људских права, а демократија у којој се не чује мишљење грађана 

нема легитимитет‖ – истакла је она. 

 

Тема ЉУДСКА ПРАВА, ГРАЂАНИ И ДЕМОКРАТИЈА 

За ову тему може се рећи да представља окосницу Грађанског васпитања у гимназији и изузетно је важна за постизање 

циља овог изборног програма. Смештена је баш у програм за трећи разред јер кореспондира са садржајем предмета 

Историја, где се обрађује развој грађанских права у прошлости и са чињеницом да 

највећи број ученика током тог разреда постаје пунолетно и стиче право да гласа. 

Очекује се да све активности кроз које буду прошли ученици у оквиру ове теме воде ка стицању знања, вештина, ставова 

и вредности релевантних за одговорну улогу грађанина у демократском друштву. Као и у раду на претходним темама 

основу чине људска права и њихово поштовање. Посебну пажњу треба да добију борци за људска права и то како у 

прошлости тако и у садашњости, како би ученици схватили да у свету постоји још много примера кршења људских права 

и простора за борбу. У складу са тим су и садржаји који се односе на показатеље недостатака културе људских права, 

међународне механизме надзора поштовања људских права, као и санкционисање њиховог кршења. Садржаји који су 

предложени у оквиру ове теме свакако не исцрпљују све што је важно за људска права, грађане и демократију али настоје 

да покрију најважнија питања учешћа грађана у демократском друштву, где се поред уобичајених (избори, референдум, 

покретање иницијатива...), појављују и садржаји који се односе на корупцију и грађане узбуњиваче, који јавно 

упозоравају на незаконите активности у друштву. Ова тема пружа могућност да се ученици баве не само позитивним 

примерима, као што су грађанска солидарност и волонтеризам, већ и негативним по демократско друштво. Наставници 

могу да воде ученике тако да све ове садржаје доведу у везу са актуелним догађајима у локалној заједници, као и са 

проблемима грађана у другим земљама. Ученици трећег разреда свакако већ имају сазнања о тим појавама и могу јасно 

изражавати своје ставове и критички дискутовати уз коришћење проверених чињеница. 

 

Примери за подстицај 
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Референдум – за или против 

Швајцарска је међу ретким државама у свету у којој грађани по неколико пута годишње излазе на референдуме и то по 

врло различитим питањима. Ова алпска земља је зато многима „узор демократије‖, иако су неке одлуке грађана добиле 

критику из читавог света. Тако су 2009. године грађани ове земље одлучили да забране изградњу нових минарета уз 

џамије, а 2014. године су тесном већином изгласали ограничавање досељавања странаца. 

Многи угледни правници су указали да такве одлуке, иако су последица воље грађана, ипак нису демократске. По неким 

мишљењима, изражавање воље грађана понекад може да изазове више проблема него што их решава. Грађани Дрездена 

су, на пример, пре неколико година били позвани да одлуче 

о изградњи новог моста и тек кад су се на референдуму изјаснили за изградњу, огласила су се удружења за очување 

заштите околине која су била оштро против тога. Политиколог Ворен Монтаг наводи 

да се у пракси догађа да такве форме непосредне демократије поларизују грађане, што не иде у прилог демократским 

процесима у једном друштву. Немачка је имала лоша искустава са изражавањем 

воље грађана за време нацизма, јер управо диктатори често користе референдуме како би својој политици дали неку врсту 

легитимитета. Зато Монтаг сматра како је реч о некој врсти „привидне демократије‖ и да се и у демократским друштвима 

може отворити простор популистима да на референдуму спроведу своје идеје. 

У вези са тим поставља се још питања: Да ли референдум заиста представља израз воље свих грађана и свих социјалних 

групација? Да ли на референдуме пре свега излазе образовани грађани који прате политичка збивања, па се тако чак и 

повећавају социјалне разлике? Да ли неки грађани који нису изашли на референдум тек по његовом окончању добијају 

потребу да искажу своју вољу? Пример референдума у Великој Британији о изласку из Европске Уније показује колико је 

компликована прича о примени 

тог облика непосредне демократије. Догађаји после референдума, довели су до тога да су многи грађани тражили нови 

референдум са питањем Да ли желите да Британија напусти Европску Унију сада када знамо под којим условима? 

 

Корупција – социјални динамит 

У Румунији су најмасовнији протести након обарања комунистичке диктатуре, избили 2017. године због противљења 

грађана уредби која штити званичнике од истрага за корупцију. Протест је организовало више десетина група цивилног 

друштва и две синдикалне федерације. У Израелу је десетине хиљада људи демонстрирало 2017. године против владе, 

након што је премијер БењаминвНетањаху оптужио полицију да му „пакује‖ корупционашку аферу.  На транспарентима 

су га назвали „crime minister‖ уместо „prime 

minister‖. У Доминиканској Републици демонстрације је организовала антикорупциона група Зелени марш. Масовне 

демонстрације против корупције су се одвијале и у главном граду Ирака Багдаду. Све су 
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ово примери покушаја грађана да се изборе са проблемом корупције. За корупцију се често каже да је израз социјалне 

патологије која омета развој једног друштва, јер доводи до коришћења јавних ресурса за личну корист појединаца. 

Називају је и социјални динамит, јер изазива масовно незадовољствo грађана. У политичкој борби она се често кoристи 

тако што у кампањама политичари убеђују гласаче да ће се са том појавом изборити. Чешће се, нажалост, дешава да 

политичари буду осумњичени за корумпираност. 

Индекс перцепције корупције 2017. године показује да су Нови Зеланд и Данска земље са најмањом стопом корупције, 

док су Сирија, Јужни Судан и Сомалија са највећом. Са скором 41, Србија је у групи земаља са раширеном корупцијом – 

дели 77. Место (од 180) са Кином, Суринамом и Тринидадом и Тобагом. Савет за борбу против корупције у Србији 

наводи да корупцију најуспешније можемо савладати упорношћу. 

 

Тема МИР И ПРЕТЊЕ МИРУ 

И ова тема повезана је са другим, јер мир, разоружање, развој друштва и људска права се морају изучавати у својој 

међузависности. Мир се може посматрати кроз разликовање позитивног и негативног мира. Негативно одређење значи да 

нема насилног конфликта између држава или унутар једне државе, док позитивно подразумева да нема рата, а да постоји 

стање једнакости и правде које омогућава лични и друштвени развој. Висок ниво социјалне правде и минимално 

присуство насиља карактеришу позитиван 

мир. Док неки мисле да се сви проблеми решавају спречавањем или заустављањем рата, у стварности свакодневнице 

остаје да се уради велики посао уређења структуре која ће водити ка увећању 

социјалне правде и могућности развоја за све људе. Сходно томе, ученици треба да схвате да мир није само заустављање 

сукоба и разоружање, него је, такође, начин на који људи живе и раде. 

Питање ратних сукоба је осетљиво, јер је могуће да међу ученицима буду и они чије је породично сећање по том питању 

живо и болно (на пример, грађански рат у Југославији). То захтева посебну пажњу и рад са емоцијама. Као и код других 

тема треба радити из различитих временских и просторних перспектива 

(некад–сад–сутра; локално–глобално). Ученици свакако имају солидно познавање проблематике ратовања и 

успостављања мира у прошлости, јер се историја доминантно кроз те аспекте људске цивилизације изучава у школама, 

али у оквиру Грађанског васпитања било би добро да схвате колико ратних жаришта тренутно постоји у свету, који су 

узроци настанка, какве су све последице (локално– глобално) и могућности разрешења, а да затим то доведу у везу са 

степеном оствареност људских права. Посебно важан део програма представља садржај који се односи на хуманитарно 

право. Ученици треба да у истраживачком 

делу открију не само на шта се оно односи већ и колико се поштује у актуелним ратним жариштима. Било би добро да се 
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доведе у везу и са темом о медијима, јер је захваљујући активностима неких новинара јавност сазнала за нехумано 

поступање у ратним условима у 21. веку. 

 

 

Примери за подстицај 

Јемен 2019. 

После четири године рата, опасности од „озбиљног недостатка хране‖ изложено је више од 16 милиона становника ове 

земље, упозоравају УН. Сукоб је започео 2014. године, пошто су побуњеници из покрета Хути протерали међународно 

признату владу из главног града. Затим се укључила Саудијска Арабија и, заједно с Уједињеним Арапским Емиратима, 

почела да бомбардује и блокира Јемен како би поново инсталирала збачену владу. Западне силе увелико су подржале 

саудијску кампању. Пресечени су путеви којима се храна допрема до становника, а УН на својим конференцијама 

упозорава како земљи прети „велика, страшна глад‖. Истина је да је у Јемену од глади већ умрло више хиљада људи, 

углавном 

деце. Са друге стране, познато је колико се хране у другим деловим света баца, па се поставља питање да ли је светска 

заједница учинила све што је могла за ситуацију у Јемену. 

 

Деца војници 

Хуманитарно право забрањује учешће деце у борбеним активностима, али деца војници и даље представљају озбиљан 

проблем у многим деловима света. Међународно хуманитарно право 

налаже да се деца млађа од петнаест година не смеју регрутовати у оружане снаге, као и то да се морају предузети „све 

расположиве мере‖ како би се спречило њихово директно учешће у оружаним 

борбама. Приликом регрутовања деце између 15 и 18 година старости, приоритет се мора дати регрутовању оних 

старијих. Број деце која постају војници, било добровољно или присилно, нажалост, све више расте. Деца која живе у 

конфликтним подручјима, а посебно она одвојена од породице и маргинализована на неки други начин, лако могу 

постати потенцијални регрути. Деца су често присиљена да се придруже некој оружаној групи или да постану борци само 

да би преживела. На друштвеним мрежама се могу видети фотографије сасвим мале деце у ратној одећи и са оружјем. 

Како реаговати ако је те слике ставио родитељ? 

 

Експлозије бомби у Бриселу 2016. 

У осам ујутру, 22. марта 2016. године, у холу главног бриселског међународног аеродрома експлодирала је бомба у 

коферу испред кафетерије „Старбакс‖ на терминалу за одласке, а одмах затим огласила се и друга експлозија и цео 
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стаклени зид аеродромске зграде разлетео се у парампарчад. Страдало је најмање четрнаесторо људи а било је много 

више рањених. Један час касније, експлодирала је бомба у вагону подземне железнице на станици Малбек у центру 

Брисела, неколико стотина метара од седишта Европске комисије, Савета и Парламента. Погинуло је двадесет путника, 

више од сто је рањено. Списак жртава би био још дужи да је експлодирала још једна кофер-бомба, коју је полиција 

касније нашла на аеродрому. Терористи су очигледно планирали нападе тако да изазову што више мртвих: аеродром је 

нападнут непосредно пред укрцавање на неколико интерконтиненталних летова, у време кад је хол био пун путника, а 

жртве експлозије у метроу били су махом људи који су ишли на посао и средњошколци. Одговорност за нападе преузела 

је Исламска држава, са образложењем да је Белгија стављена на мету зато што је чланица међународне коалиције за борбу 

против исламистичког тероризма. Како једна држава треба да реагује у таквој ситуацији? 
 

 

 

 
 

Верска настава 

Електроенергетика 
Наставни предмет: Електроенегетика 

Разред: трећи 

Циљ учења наставног предмета:  

-Упознавање ученика са структуром и особинама савременог електроенергетског система; 

-Стицање основних знања о електричним постројењима, електричним инсталацијама и електричним машинама у 

електроенергетици; 

-Развијање правилног односа ученика према заштити и унапређењу животне средине; 

-Сагледавање примене електронских уређаја и рачунара у електроенергетским постројењима; 

-Сагледавање примене савремене електронике и микрорачунара у управљању и регулацији електричним машинама;  

- Сагледавање примене рачунара за прорачун и пројектовање електричних инсталација; 

-Упознавање ученика са мерама заштите од удара електричне струје; 

- Развијање радних навика, одговорности и способности за примену стечених знања. 
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Модул 
Број 

часова 
Садржај Исходи 

Електрична 

постројења 
12 

-Електроенергетски систем.Електране. 

Подела и врсте електрана 

-Хидроелектране 

-Термоелектарне 

-Нуклеарне електране. Перспективе 

развоја и еколошки проблеми 

-Нови извори енергије 

-Електрични и електронски системи у 

електранама 

-Трансфр. и разводна постројења 

-Трансформ. снаге у постројењима 

-Елементи постројења 

-Општи принципи управљања 

постројењима 

-Примена рачунара и савремене 

електронике за надзор и управљање у 

постројењима 

-наведе и објасни улогу основних подела 

емената и анализира структуру 

електроенергетског система (ЕЕС-а) 

посредством блок-шеме 

-разматра најважније каракт. савременог 

ЕЕС-а 

-изврши основну поделу електрана 

према врсти горива 

- објасни основне принципе рада и 

поделу: хидроелектрана, термоелектрана, 

нуклеарних електрана (користећи блок-

шеме) 

-анализира могућности за будући развој 

електроенергетског система, сагледа 

еколошке проблеме и промишља о 

начинима за њихово решавање 

-наведе нове изворе енергије и упореди 

их са конвенционалним изворима 

-направи преглед најважнијих 

електричних и електронских система у 

електранама 

-наведе основне елементе 
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трансформаторских и разводних 

постројења и објасни њихову улогу 

-изврши поделу електроенерг. 

трансформатора према месту и улози у 

ЕЕС-у  

-изложи опште принципе управљања 

електроенергетским постројењима  

-истакне важност и објасни употребу 

рачунара и савремених електронских 

уређаја за надзор и управљање 

постројењима, са посебним акцентом на 

систем за надзор у реалном времену 

(SCADA) 

Електричне 

инсталације 
14 

-Врсте и намена електричне 

инсталације, 

-Проводници и каблови за електричне 

инсталације 

-Осигурачи 

-Прекидачи 

-Прикључење електричних уређаја на 

електричну инсталацију 

-Мере заштите од удара електричне 

струје 

-Електрични извори свеглости 

-Осветљење просторија  

-Примена рачунара за прорачун и 

пројектовање електричних 

инсталација 

-дефинише појам електричне 

инсталације и наведе основна правила 

приликом избора и извођења ел. 

инсталације 

-класификује електричне инстапације 

према јачини струје (висини напона) и 

намени 

-наведе основне врсте проводника и 

каблова у електричним инсталацијама, 

објасни њихову улогу и опише основне 

карактеристике (попречни пресек, 

изолација, број жила, начини 

постављања) 

-опише начин означавања проводника и 

каблова и наведе карактеристичне 

примере за различите категорије 

-објасни основну улогу осигурача у ел. 

инсталацијама, изврши поделу према 
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начину рада, кратко опише изглед, 

наведе намену и најчешће материјале за 

израду осигурача и делова осигурача 

-објасни основну улогу прекидача у ел. 

инсталацијама, изврши поделу према 

намени и начину рада, кратко опише 

изглед и начин означавања, наведе 

најчешће материјазе за израду прекидача 

и делова прекидача 

-наведе начине прикључивања 

различитих елекгричних уређаја на 

електричну инсталацију, изврши поделу 

прикључних уређаја ирема намени, 

начину уградње и заштити од 

спољашњих утицаја 

-наведе и опише најважније мере 

заштите од удара електричне струје 

-направи преглед електричних извора 

светлости према начину рада, истакне 

највежније особине и намену различитих 

извора 

-дефинише основне факторе квапитета 

осветљења просторија и објасни начине 

осветљавања различитих простора према 

њиховој намени 

-наведе програме који се најчешће 

користе за прорачун и пројектовање 

електричних инсталација и истакне 

њихове основне карактеристике и 

могућности 
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Електричне 

машине 
42 

Трансформатори 

-Намена трансформатора. Подручје 

примене 

-Конструкција трансформатора (малих 

снага) 

-Принцип рада трансформатора. -

Однос напона и струја. Однос 

преображаја 

-Губици трансформатора и хлађење 

-Режими рада трансформагора и 

основне карактеристике 

-Трофазни трансформатор. Основни 

начини спајања намота 

-Посебне врсте трансформатора.  

-Једнонамотајни и вишенамотајни 

трансформатори 

-Трансформатори за напајање 

статичких усмерача 

-Трансформатори за шири опсег 

учестаности 

-Импулсни и пик-трансформатори 

-Стабилизирајући трансформатори 

Асинхрони мотори 

-Намена асинхроног мотора. Подручје 

примене 

-Конструкција асинхроног мотора 

-Принцип рада асинхроног мотора. 

Клизање. Режими рада 

-Механичка карактеристика 

асинхроног мотора 

-Покретање асинхроног мотора. 

Промена брзине обртања 

-Једнофазни асинхрони мотор 

-Управљиви двофазни асинхрони 

мотор 

-Примена електронских уређаја и 

микрорачунара за управљање и 

Трансформатори 

-наведе намену трансформатора и 

основна подручја примене 

-опише изглед и наведе основне 

конструкционе делове трансформатора 

малих снага 

-објасни принцип рада трансформатора, 

успостави узајамни однос напона и 

струја у трансформатору и дефинише 

однос преображаја 

-наведе структуру губитака у 

трансформатору, места где настају и 

дсфинишс степен искоришћења 

-опише начине хлађења трансформатора 

-објасни граничне режиме рада 

трансформатора (празан ход и кратак 

спој) и дефинише основне 

карактеристике 

-објасни основне конструкционе 

елементе трофазних трансформатора, 

наведе начине њиховог спрезања и 

особине основних спрега 

-опише најважније карактеристике, 

улогу неких посебних врста 

трансформатора и подручја примене 

Асинхрони мотори 

-наведе намену и области примене 

асинхроног мотора 

-наброји и опише основне 

конструкционе делове асинхроних 

мотора и разликује врсте асинхроних 

мотора према конструкцији ротора 
-објасни принцип рада асинхроног мотора, дефинише појам 

апсолутног и релативног клизања и како се одређује, као и 

учестаност у ротору 
-опише рад неоптерећеног мотора, објасни трансформаторско 

понашање асинхроног мотора када је ротор закочен и разуме 

услове при којима мотор ирелази у генераторски режим рада 
-наведе израз за обртни момент и анализира механичку 

карактеристику асинхроног мотора 
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Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира 

како да ученици остваре исходе и да изабере одговарајуће методе,  активности и технике за рад са ученицима. 

Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине које су ученику потребне за даље 

учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на 

основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи разликују, да се неки могу лакше и 

брже остварити, док је за одређене потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима.  Исходе треба 

посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. На ставу у том смислу треба усмерити на развијање 

компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

 

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз теоријску наству. Програм за трећи разред организован је кроз три модула. Наставник користи 

различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, 

практичан рад, визуелне методе, вербалне методе, демонстративне методе). У настави се могу користити различита 

наставна средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, панои..), савремене наставне методе и мулттимедијалне 

презентације. Ученике упућивати да користе интернет и стручну литературу. Постепено их уводити у област кроз људске 

потребе, принципе рада, блок-шеме и бројне примере из живота и праксе 

Потребено је урадити следеће: 

 

1.  У оквиру модула Електроенергетска постројења 

- Ученике упознати са основним изворима електричне енергије, карактеристичним електранама у окружењу, 

специфичностима изградње, коришшћења, одржавања и преспективама изградње нових електрана. 

- Ученике упознати са основним елементима трансформаторских и разводних постројења примењених у еес-у од електране 

до места потрошње електричне енергије. Посебну пажњу посветити примени рачунара и савремених електронских 
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система у процесу производње ел.енергије, надзора рада, управљања и регулације у електранама и разводним 

постројењима. 

 

 2. У оквиру модула Електричне инсталације 

- посебну пажњу посветити избору проводника, осигурача и прекидача за прикључење карактеристичних електричних 

уређаја на постојећу електричну инсталацију.  

- упознати ученике са мерама заштите од удара ел. струје, навести им примере непоштовања прописа и објаснити им 

последице по човека и околину.  

- ученике упознати са применом рачунара у прорачунима и пројектовању ел.инсталација. 

 

 

 

 

      3.  У оквиру  модула Електричне машине 

- ученике упознати са основним конструкционим карактеристикама класичних електричних машина, а посебно са истаћи 

специфичност конструкције малих ел.машина и микромашина које се масовно користе у аутоматици, електронским и 

рачунарским уређајима.  

- принципе рада електричних машина објаснитио помоћу познатих закона из основа електротехнике. 

- к-ке појединих машина представити графички, уз што мање математичких израза, са нагласком на добре и лоше стране 

појединих техничких решења. 

- на крају изучавања сваке од наведених машина ученицима објаснити савремен начине управљања и регулације помоћу 

електронских уређаја и микрорачунара, како би повезали основна уже стручна знања свог обр.профила и уочили 

могућност примене тих знања у области електроенергетике.  

- подстицати ученике на визуелно опажање, самосталнио поређење и успостављање везе између различитих садржаја. 

- развијати код ученика свест о заштити животне средине. 

- мотивисати ученике на тимски рад, самопроцену, презентацију својих радова и групних пројеката и ефикасну и писану 

комуникацију,  

- мотивисати ученике да створе наклоност ка електроенергетици и техници уопште, 
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III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, учесталост 

јављања, квалитет одговора, уважавање гледишта других ученика, однос према раду, способност примене теоријских 

знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- тестове знања; 

- активности ученика на часовима; 

 

IV Међупредметне компетенције 

- Компетенција за целоживотно учење; 

- Комуникације; 

- Рад с подацима и информацијама; 

- Дигитална компетенција; 

- Решавање проблема; 

- Сарадња; 

- Одговоран однос према здрављу; 

- Одговоран однос према околини; 

- Естетичка компетенција; 

- Предузимљивост; 

- Оријентација ка предузентиштву.  

 

 

 

Кроз наставни садржај Електроенергетике реализују се и општи принципи образовања и васпитања. 

 



Школски програм 2022-2026. 
 

 

 

792 

 

 

Наставни предмет Електроенергетика омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси 

свим ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних 

облика учења (учење путем покушаја и погрешака, инструментално учење, учење по моделу, учење увиђањем...). Кроз 

облике рада, наставне методе, коришћење разновсних наставних средстава, различиих софтвера, похваљивањем ученика, 

давањем препорука за даље напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет 

образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних 

планова и програма, иновација у електротехници ученицима ће бити омогућено континуирано напредовање у области 

електротехнике. Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну наставу, практичну наставу, допунску или 

додатну наставу, секције, ванаставне активности  као и учешће у различитим активностиваа током жиовота са циљем 

сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван установе, 

омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским старешином, 

стручним већем омогућава хоризонталну и вертикалну проходност, којом се осигурава могућност да ученици током 

образовања промене врсту образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и стицања вишег нивоа 

образовања (вертикална проходност);  

 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и 

даровити) уз обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима 

образовања и васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене 

материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим 

проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и 

индивидуализацију и наставом на даљину;  

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања 

одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се 

кроз континуирано међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и 

вредновање напредовање ученика.  

 

Кроз наставу Електроенергетрике реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 
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Кроз активности на практичној настави као и вежбама води се рачуна о ергонометрији, развијању и практиковању 

здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне 

компетенције за целоживотно учење (комуникација на матерњем језику, учење учења, дигиталне компетенције,..) 

међупредметне компетенције и стручне компетенције у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик 

ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, да прати и 

контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће умети да 

пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, 

стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности 

самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу 

инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

 

Кроз наставу Електроенергетрике оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања 

и васпитања оствариће се кроз усмено изаражавање, писмене задатке, домаће задатке, пројектну наставу, практичну 

наставу, вежбе где ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз 

дијалог са наставником или другим ученицима, или кроз писану форму, изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице 

и ставове. Зависно од наставне јединице или типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да прикупља, анализира, 

организује и критички процењује информације; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим уленицима 

буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других;Ученику 

помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и другу, доступну литературу, како да разликује и повезује целине.  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан 

начин дошао до решења проблема који ми се свакодневно јављају.  

Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта 

не. Да зна како да се понаша у дигиталној комуникацији са другима.  

 

Кроз наставу Електроенергетрике реализоваће се и стандарди образовања и васпитања. 

Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно 

самовредновање и вредновање рада наставника. 
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Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору 

уџбеника;  

 

Стандард 1. Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења 

Показатељи 

1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и доприноси 

остваривању дефинисаних исхода образовања и васпитања. 

2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и развијању компетенција 

ученика. 

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, закључцима, 

тумачењима, актуелним подацима и савременим достигнућима. 

4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака. 

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан циљевима 

образовања и васпитања. 

7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета. 

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, функционално прате ток 

излагања у уџбенику и имају за циљ да допуне или појасне садржаје који одговарају програму 

предмета. 

Стандард 2. Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење 

Показатељи 

1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом предзнању. 

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и стицању функционалних 

знања. 

3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите облике рада. 

4. Уџбеник подржава различите стилове учења. 

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог напретка у 

учењу. 

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација. 

7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 

8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, његовом применом и 

даљим учењем. 

9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и мотивише за 
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самостално учење. 

Стандард 3. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима 

Показатељи 

1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру. 

2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе предмета. 

3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и релевантни. 

4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно формулисани, различити 

по сложености и функцији и подстичу примену наученог. 

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у коме ученици живе 

и не доводе у опасност ученика, нити угрожавају животну средину. 

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени. 

Стандард 4. Језик уџбеника је одговарајући и функционалан 

Показатељи 

1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан. 

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика. 

3. Текст је језички и стилски уједначен. 

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту где се користе. 

5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 

Стандард 5. Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен 

Показатељи 

1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, врсту школе или 

образовни профил је уџбеник намењен. 

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и доследно. 

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и омогућава прегледност 

на свим уређајима на којима је предвиђено коришћење уџбеника. 

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално учење у складу са 

узрастом и предзнањем ученика. 

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран приступ садржајима. 

6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика. 

 

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  
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- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

 

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље 

учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са 

тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео 

ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се 

односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање 

дискриминациjе и друго. 

 

Стандарди квалификација ће се реализовати кроз успешно завршен процес средњег стручног образовања. Програм 

средњег стручног образовања за стицање квалификација траје четири године. Квалификација се заснива на опису рада, 

циљевима и исходима средњег стручног образовања.  

  
 

 

 

Пословне комуникације 
 

Смер: Електротехничар рачунара 

Разред: Трећи 

Недељни фонд часова: 2 

Циљеви: 

- Упознавање ученика са појмом и врстама комуникација; 

- Оспособљавање за превазилажење конфликтних ситуација; 

- Овладавање основама пословне културе; 

- Овладавање знањима и вештинамаа пословне комуникације; 

- Оспособљавање за самосталну вербалну и писану комуникацију; 
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- Упознавање ученика са значајем информационих технологија у комуникацији; 

- Оспособљавање за активно тражење посла (запошљавање и самозапошљавање); 

- Мултидисциплинарни приступ и оријентација на пракси. 

Годишњи фонд часова: 62 или 68 

 

 

Област/Тема Број часова Садржај Исходи 

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

 Појам, врсте и 

баријере у 

комуникацији 

 15  • Појам, чиниоци и 

функције комуникације.  

• Модели комуникације - 

"рани" модел, математички 

модел, Њукомов модел 

симетрије.  

• Врсте комуникације-

усмена и писмена 

комуникација, вербална и 

невербална комуникација, 

интерна и екстерна 

пословна комуникација. 

 • Могуће баријере у 

комуникацији - социо - 

културолошке,психолошке, 

организационе. 

 • Превазилажење 

конфликтних ситуација у 

   • објасни појам и функције 

комуникације;  

• препозна различите врсте 

комуникације;  

• објасни разлику између 

друштвене, приватне и пословне 

комуникације; 

 • објасни разлику између вербалне 

и невербалне комуникације;  

• демонстрира различите врсте 

невербалне комуникације;  

• препозна могуће баријере у 

комуникацији;  

• примени различите методе 

решавања конфликтних ситуација. 
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комуникацији. 

 Пословна 

култура (бонтон) 

15    • Правила пословног 

понашања (пословни 

бонтон).  

• Аспекти пословног 

бонтона (представљање, 

упознавање, 

комуницирање).  

• Норме понашања (навике, 

обичаји, конвенције, 

протокол).  

• Пословни састанак 

(разговор)  

• Формална и неформална 

интерна комуникација.  

• Културолошке разлике у 

међународном пословном 

комуницирању. 

  • понаша се у складу са правилима 

пословног бонтона;  

• примени правила лепог понашања 

при представљању, упознавању и 

комуницирању;  

• разуме ток пословног састанка;  

• препозна улогу и значај особа са 

различитим пословним задацима у 

току пословног састанка;  

• примени правила хоризонталне и 

вертикалне комуникације у 

предузећу или конкретној 

ситуацији;  

• разуме специфичности лепог 

понашања других културних 

средина; 

 

 Писана пословна 

комуникација 

(кореспонденција) 

17  • Начела и задаци 

пословне кореспонденције. 

• Типови пословне 

кореспонденције.  

• Пословни језик и стил. 

 • Врсте пословних писама. 

• Елементи и форма 

   • објасни задатке и примени 

начела пословне кореспонденције; • 

разликује стилове и фразе у писаној 

пословној комуникацији; • 

примењује на писменим примерима 

пословно протоколарно обраћање;  

• разликује врсте писане пословне 
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УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Настава се реализује тако што се одељење дели на 2 групе. На почетку наставе урадити проверу нивоа знања и вештина 

ученика, која треба да послужи као оријентир за организацију и евентуалну индивидуализацију наставе. При реализацији 

програма дати предност пројектној, проблемској и активно оријентисаној настави, кооперативном учењу, изградњи знања 

и развоју критичког мишљења. Уколико услови дозвољавају дати ученицима подршку хибридним моделом наставе 

пословног писма.  

• Самостална израда 

пословног писма.  

• Посебнс врстс писане 

пословне комуникације 

(молба, препорука, 

записник, извештај). 

комуникације;  

• самостално изради пословно 

писмо; наведе карактеристике 

дигиталне писане пословне 

комуникације; 

 Комуникација и 

кореспонденција 

у вези са 

запошљавањем 

15  • Радна биографија (СУ).  

• Пропратно писмо.  

• Пријава на оглас или 

конкурс.  

• Уговор о раду.  

• Интервју са послодавцем. 

• Самостална израда СУ-ја 

и пропратног писма.  

• Симулација разговора за 

посао. 

  • састави и обликује СУ и 

пропратно писмо;  

• попуни пријаву о слободном 

радном месту;  

• уочи значај уговора о раду;  

• примени стечене вештине и 

правила комуникације у разговору 

за послодавцем.  
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(комбинацијом традиционалне наставе и електронски подржаног учења), поготово у случајевима када је због разлика у 

предзнању потребна већа индивидуализација наставе. Предложени број часова по темама је оквирни, на наставнику је да 

процени потребан и довољан број часова по темама узимајући у обзир знања и вештине који ученици имају из претходног 

школовања и животног искуства. Препорука је да наставник, у зависности од могућности ученика и рачунарске опреме, 

процени и комбинује у току сваког двочаса различите наставне методе и облике рада као што су самостални рад ученика 

(по принципу један ученик – један рачунар), рад у паровима (два ученика истовремено и заједно решавају конкретне 

задатке), рад у мањим групама (почетна анализа и идеје за методе решавања), као и рад са целом групом када наставник 

објашњава, приказује, демонстрира и кроз дискусују уводи ученике у нове области. 

 

I ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира 

како да ученици остваре исходе, и да изабере одговарајуће методе, активности и технике за рад са ученицима. 

Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине која су ученику потребна за даље 

учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на 

основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи у програму разликују, да се неки 

могу лакше и брже остварити, док је за одређене исходе потребно више времена, активности и рада на различитим 

садржајима. Исходе треба посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. Наставу у том смислу 

треба усмерити на развијање компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. При обради 

нових садржаја треба се ослањати на постојеће искуство и знање ученика, и настојати, где год је то могуће, да ученици 

самостално откривају правилности и изводе закључке. Основна улога наставника је да буде организатор наставног 

процеса, да подстиче и усмерава активност ученика. Ученике треба упућивати да користе уџбеник и друге изворе знања, 

како би усвојена знања била трајнија и шира, а ученици оспособљени за примену у решавању разноврсних задатака. На 

часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, 

подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Препоручује се коришћење 

интерактивних метода, пројектне, проблемске и истраживачке методе, рад на референтном тексту, (истраживање по 

кључним речима, појмовима, питањима), дискусију, дебату и др. Заједничка особина свих наведених метода је да оне 

активно ангажују ученика током наставе, а процес учења смештају у различите и разнолике контексте. Избор метода и 

облика рада, као и планирање активности ученика зависи од наставних садржаја које треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. 

 

II  Остваривање наставе и учења 



Школски програм 2022-2026. 
 

 

 

801 

 

 

-Одељење се дели у 2 групе, настава се реализује кроз теоријску наставу. Програм за трећи разред организован је кроз  4 

наставне теме. Наставник користи различите методе и облике рада. У настави се могу користити различита наставна 

средства (рачунар, пројектор, шеме, панои..)  

 

 

III  Праћење и вредновање наставе и учења 

У процесу вредновања потребно је континуирано пратити рад ученика. У настави оријентисаној на достизање исхода 

вреднују се и процес и продукти учења. Тај процес започети иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази. 

Прикупљање информација из различитих извора (свакодневна посматрања, активност на часу, учествовање у разговору и 

дискусији, самосталан рад, рад у групи, тестови) помаже наставнику да сагледа постигнућа (развој и напредовање) 

ученика и степен остварености исхода. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне 

информације, а важно је ученике оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у учењу.  

Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, се може обавити са групом тако да се од сваког члана 

тражи мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). Препоручује се да 

наставник са ученицима договори показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу, ученици се уче да 

размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје 

инструмент за напредовање у учењу. На основу резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати 

процес учења и бирати погодне стратегије учења.  

У процесу оцењивања добро је користити портфолио (електронска збиркa дoкумeнaтa и eвидeнциja o прoцeсу и 

прoдуктимa рада ученика, уз кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор података и показатеља о напредовању ученика. 

Предности коришћења портфолија су вишеструке: омогућава кoнтинуирaнo и систeмaтичнo прaћeњe нaпрeдoвaњa, 

подстиче развој ученика, представља увид у прaћeњe рaзличитих аспеката учења и развоја, представља, подршку у 

оспособљавању ученика за самопроцену, пружа прецизнији увид у различите oблaсти постигнућа (јаке и слабе стране) 

ученика. Употребу портфолија отежавају недостатак критеријума за одабир продуката учења, материјално-физички 

проблеми, време, финансијска средства и велики број ученика. Већи број ометајућих фактора, у прикупљању прилога и 

успостављању критеријума оцењивања  је решив успостављањем сарадње наставника са стручним сарадником, уз 

коришћење Блумове таксономије.  

Препоручено је комбиновање различитих начина оцењивања да би се сагледале слабе и јаке стране сваког свог ученика. 

Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке 

и побољша свој резултат и учење. Потребно је да наставник резултате вредновања постигнућа својих ученика 

континуирано анализира и користи тако да промени део своје наставне праксе.  
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IV  Међупредметне компетенције 

1. Компетенције за целоживотно учење 

2. Комуникација 

3. Рад са подацима и информацијама 

4. Дигитална компетенција 

5. Решавање проблема 

6. Сарадња 

7. Одговоран однос према здрављу 

8. Одговоран однос према околини 

9. Естетичка компетенција 

10. Предузимљивост и орјентација ка предузетништву 

11. Одговорно учешће у демократском друштву 

 

 

V НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРИНЦИПА ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДИ 

ОБРАЗОВАЊА ПОСТИГНУЋА 
Кроз наставни садржај  реализују се општи принципи образовања и васпитања. 

 

Наставни предмет Економско пословање   омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање 

шанси свим ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење 

разноврсних облика учења (учење путем покушаја и погрешака, инструментално учење, учење по моделу, учење 

увиђањем...). Кроз облике рада, наставне методе, коришћење разновсних наставних средстава, различиих софтвера, 

похваљивањем ученика, давањем препорука за даље напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције 

подиже се квалитет образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код ученика. Кроз редовно праћење 

реформисаних наставних планова и програма, иновација у електротехници ученицима ће бити омогућено континуирано 

напредовање у области електротехнике. Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну наставу, практичну 

наставу, допунску или додатну наставу, секције, ванаставне активности  као и учешће у различитим активностиваа током 

жиовота са циљем сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар 
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и ван установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским 

старешином, стручним већем омогућава хоризонталну и вертикалну проходност, којом се осигурава могућност да 

ученици током образовања промене врсту образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и 

стицања вишег нивоа образовања (вертикална проходност);  

 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и 

даровити) уз обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима 

образовања и васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене 

материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим 

проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и 

индивидуализацију и наставом на даљину;  

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања 

одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се 

кроз континуирано међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и 

вредновање напредовање ученика.  

 

Кроз наставу реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

Кроз активности на практичној настави као и вежбама води се рачуна о ергонометрији, развијању и практиковању 

здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне 

компетенције за целоживотно учење (комуникација на матерњем језику,учење учења,дигиталне компетенције,..) 

међупредметне компетенције и стручне компетенције у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик 

ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, да прати и 

контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће умети да 

пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активностикод ученика ће доћи до поспешењаразвоја свести о себи, 

стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности 

самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу 

инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  
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Кроз наставу оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања 

и васпитања оствариће се кроз усмено изаражавање, писмене задатке, домаће задатке, пројектну наставу, практичну 

наставу, вежбе где ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз 

дијалог са наставником или другим ученицима, или кроз писану форму, изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице 

и ставове. Зависно од наставне јединице или типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да прикупља, анализира, 

организује и критички процењује информације; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим уленицима 

буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других;Ученику 

помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и другу, доступну литературу, како да разликује и повезује целине.  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан 

начин дошао до решења проблема који ми се свакодневно јављају.  

Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта 

не. Да зна како да се понаша у дигиталној комуникацији са другима.  

Кроз наставу реализоваће се и стандарди образовања и васпитања. 

Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установеи редовно 

самовредновање и вредновање рада наставника. 

Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору 

уџбеника; 

  

 

Стандард 1. Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења 

Показатељи 

1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и 

доприноси остваривању дефинисаних исхода образовања и васпитања. 

2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и развијању 

компетенција ученика. 

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, 

закључцима, тумачењима, актуелним подацима и савременим достигнућима. 

4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака. 

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан циљевима 

образовања и васпитања. 
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7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета. 

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, функционално 

прате ток излагања у уџбенику и имају за циљ да допуне или појасне садржаје који 

одговарају програму предмета. 

Стандард 2. Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење 

Показатељи 

1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом предзнању. 

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и стицању 

функционалних знања. 

3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите облике рада. 

4. Уџбеник подржава различите стилове учења. 

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог 

напретка у учењу. 

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација. 

7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 

8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, његовом 

применом и даљим учењем. 

9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и мотивише 

за самостално учење. 

Стандард 3. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима 

Показатељи 

1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру. 

2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе предмета. 

3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и релевантни. 

4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно формулисани, 

различити по сложености и функцији и подстичу примену наученог. 

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у коме 

ученици живе и не доводе у опасност ученика, нити угрожавају животну средину. 

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени. 

Стандард 4. Језик уџбеника је одговарајући и функционалан 

Показатељи 

1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан. 

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика. 

3. Текст је језички и стилски уједначен. 
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4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту где се 

користе. 

5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 

Стандард 5. Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен 

Показатељи 

1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, врсту 

школе или образовни профил је уџбеник намењен. 

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и доследно. 

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и омогућава 

прегледност на свим уређајима на којима је предвиђено коришћење уџбеника. 

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално учење у 

складу са узрастом и предзнањем ученика. 

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран приступ 

садржајима. 

6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика. 

 

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

 

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље 

учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са 

тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео 

ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се 

односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање 

дискриминациjе и друго. 
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Стандарди квалификација ће се реализовати кроз успешно завршен процес средњег стручног образовања. Програм 

средњег стручног образовања за стицање квалификација траје четири године. Квалификација се заснива на опису рада, 

циљевима и исходима средњег стручног образовања.  

 
 

 

Допунска настава 

Српски језик и књижевност 
                  
          Српски језик и књижевност –трећи  разред  

                 

  

          Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знање или су били одсутни са часова и за оне који 

желе да утврде своје знање, са циљем разумевања препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања 

знања, умења и вештина из наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета  експлоатација и одржавање 

моторних возила.  

  

                   Циљеви допунске наставе  :  

   

 усвајање минимума знања ученика у складу са стандардима образовања;  

 осамостављивање ученика у процесу учења.   

                       Задаци допунске наставе  :  

  уочавање проблема и израда плана рада  

 Оцењивање  
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Упуство за 

дидактичко-

методичко 

остваривање 

програма  

       I  Планирање наставе и учења  

Наставни  
 садржај / активнпст  

Брпј часпва  Начин и ппступак 
пствариваоа  

Активнпсти   
ученика  

       Језик  
     

 10  - фрпнтални рад  
- индивидуални рад  
- кпмбинпвани рад  
- вербалне метпде  
- демпнстративне   
  метпде  

- решаваое прпблема  

- слуша  
- упчава  
- извпди закључке  
- ради уз ппмпћ  
  наставника   
- пдгпвара на питаоа  
- пбјашоава  
- анализира  

      Коижевнпст     15  - фрпнтални рад  
- индивидуални рад  
- кпмбинпвани рад  
- вербалне метпде  
- демпнстративне   
  метпде  

- решаваое прпблема  

  

- слуша  
- упчава  
- извпди закључке  
- ради уз ппмпћ  
  наставника   
- пдгпвара на питаоа  
- пбјашоава  
- анализира  

  Језичка култура    
 

 10  - фрпнтални рад  
- индивидуални рад  
- кпмбинпвани рад  
- вербалне метпде  
- демпнстративне   
  метпде  

- решаваое прпблема  

  

- слуша  
- упчава  
- извпди закључке  
- ради уз ппмпћ  
  наставника   
- пдгпвара на питаоа  
- пбјашоава  
- анализира  
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       На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених радњи, али и од специфичности и индивидуалних карактеристика ученика.  

       

  

      II  Оставаривање наставе и учења  

      Настава се реализује кроз теоријску наставу и вежбе. . Наставник користи различите методе и облике рада. У настави 

се могу користити различита наставна средства, (рачунар,пројектор,, шеме, панои, речници, критике, стручна литература, 

електронске књиге, интерпретације уметника, глумаца...)као и посете библиотекама и другим установама културе у 

нашем граду.  

      III  Праћење и вредновање наставе и учења  

      Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет 

одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

      Вредновање остварености исхода врши се кроз:  

           - праћење остварености исхода;  

           - усмено излагање;           

          - активности ученика на часовима;  

 
 

 

Енглески језик 
ПЛАН И ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ПРЕДМЕТ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

РАЗРЕД:  I, II, III, IV  

Недељни фонд:  1 час  

Годишњи фонд: 30- 37 (укупан фонд за све разреде)  

 

ЦИЉЕВИ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ: 
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Циљ допунске наставе је надокнадити губитке у знању или вештинама и тако оспособити ученике за успешно учење 

енглеског језика.  

Задаци су савладавање  пређеног  градива у зависности од потреба ученика и одељења. 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе 

да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања 

знања, умења и вештина из наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета  

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА  
ИСХОДИ САДРЖАЈ  БРОЈ ЧАСОВА  

СЛУШАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

усменог говора 

• разуме краће исказе који садрже 

фреквентне речи и структуре 

(информације о личностима, 

послу, породици, куповини, 

школи, ближем окружењу) 

• разуме  најбитније информације 

у кратким и једноставним 

обавештењима (преко разгласа,на 

улици, на шалтеру) и правилно 

их користи 

Општа тематика 

- Из живота младих: дружење, слободно 

време. 

- Породица и друштво: живот и обичаји; 

правила понашања у разним ситуацијама; 

однос појединца према животној средини. 

- Из савременог живота и тековина 

културе и науке народа чији се језик учи и 

наших народа: збивања у свету; значајнији 

историјски догађаји; разни видови 

уметничког и научног стваралаштва; 

заштита културног блага. 

Стручна тематика   

Опште теме везане за струку и практичан 

рад у струци. 

 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

         I. РЕЧЕНИЦА 

      – Систематизација свих типова 

       реченица 

       – Директна и индиректна питања 

       – Индиректни говор: рецептивно и              

 

5 
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ЧИТАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

прочитаних 

текстова 

• чита и разуме различите врсте 

кратких и прилагођених текстова 

(једноставнија лична / пословна 

писма, позивнице, термини, 

проспекти, упутства, огласи) 

препознајући основна значења и 

релевантне детаље 

• открива значење непознатих 

речи на основу контекста и /или 

помоћу речника  

 

ГОВОР • описује ситуације, прича о 
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Оспособљавање 

ученика за 

кратко 

монолошко 

излагање и за 

учешће у 

дијалогу на 

страном језику 

догађајима и аргументује ставове 

користећи једноставне изразе и 

реченице 

• води једноставне разговоре 

 (телефонира), даје информације 

и упутства, уговара термине 

реагује учтиво на питања, 

захтеве, позиве, извињења 

саговорника 

 

продуктивно 

        а) изјаве и питања  

        б) молбе, захтеви, наредбе 

        а) изјаве са променом глаголских 

времена 

        – Одређене релативне клаузе 

         – Сложене реченице: временске 

клаузе, 

          узрочне клаузе , допусне клаузе 

      II. ИМЕНИЧКА ГРУПА 

        1. Члан 

– Разлике између одређеног и неодређеног 

       члана у ширем контексту 

      2. Именице 

        – Бројиве и небројиве именице 

       3. Заменички облици 

         а) Заменице 

       – Личне заменице у функцији субјекта 

и 

       објекта 

      – Показне заменице 

      – Односне заменице 

       б) детерминатори 

      – Показни детерминатори 

       – Неодређени детерминатори 

       – Присвојни детерминатори 

       4. Придеви 

       – Обновити компарацију придева 

        –too/not…enough/not as…(as)/…than 

        5. Бројеви 

       – Обновити просте и редне бројеве 

 

7 
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ПИСАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за писање 

краћих текстова 

различитог 

садржаја 

• комуницира у свакодневним 

ситуацијама и размењује 

информације, блиске његовим 

интересовањима (писмено и 

усмено) 

• • преводи усмено 

• или писмено кратке поруке у 

• складу са потребама 

• комуникације 

•  • Напише кратко лично писмо, 

поруку, разгледницу, честитку 

•  

ЗНАЊЕ О 

ЈЕЗИКУ  

 

 

• препознаје и правилно користи 

основне фонолошке (интонација. 

прозодија, ритам) и 

морфосинтаксичке категорије, 

(именички и глаголски наставци,  

основни ред речи) 

користи садржаје медијске 

продукције 

намењене учењу страних језика 



Школски програм 2022-2026. 
 

 

 

812 

 

 

(штампани медији, аудио/видео 

записи, компакт диск, интернет 

итд.) (штампани медији, 

аудио/видео записи, компакт 

диск, интернет итд.) 

 

       6. Кванитификатори 

       III ГЛАГОЛСКА ГРУПА 

       1. Глаголи 

       – Обновити разлику у употреби Present 

       Simple, Present Continuous; Past Simple, 

        Past Continuous 

       – Обновити све употребе Present 

Perfect 

        – Used to 

      – Начини изражавања будућности, 

планова у        будућности (going to , will) 

      – Модални глаголи: should, must , will, 

may, 

       might 

– Пасивне конструкције – садашње и 

прошло 

време – The Present Simple, The Past Simple 

       (продуктивно и рецептивно), 

       – Present Perfect Passive (рецептивно) 

       3. Предлози и најчешћи прилози за 

       оријентацију у времену и простору. 

       4. Први кондиционал, други 

кондиционал    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма  

 
I Планирање наставе и учења  
На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 
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облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

 
II Оставаривање наставе и учења  
Настава се реализује кроз теоријску наставу. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, 

индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, визуелне методе, вербалне методе, 

демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софтвтвери, 

шеме, панои..)  

 
III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет 

одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

 
Вредновање остварености исхода врши се кроз:  
- праћење остварености исхода;  
- усмено излагање;  
-;активности ученика на часовима  

 
 

Физичко васпитање 
Програм допунске, додатне и секције 

Назив наставног предмета: Физичко васпитање 

Циљ учења физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са 

осталим васпитно - образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика. План допунске и додатне 

за циљ има да темељније презентује одређени наставни садржај и отклони све недоумице са редовне наставе, као и да се 

усавршавају одређени наставни садржаји кроз додатне часове рада. 

Разред: Први, други, трећи и четврти  

 

Исходи Област/Тема       Садржај        Укупан број часова 



Школски програм 2022-2026. 
 

 

 

814 

 

 

-Именује моторичке 

способности које треба развијати 

-- Примени адекватна средства 

-      Учествује на школском 

такмишењу и у систему 

школских спортских такмичења 

Провера физичких  

способности(иницијал

но тестирање) 

 

- Вежбе 

обликовања 

(јачања, 

лабављење и 

растезање); 

- Вежбе из 

корективне 

гимнастике; 

- Провера стања 

моторичких и 

функционалних 

способности 

2 

Кратко опише основне 

карактеристике и правила 

атлетике, гимнастике и спортске 

гране - дисциплина које се уче 

Атлетика 

 

АТЛЕТИКА 

У свим 

атлетским 

дисциплинама 

треба радити на 

развијању 

основних 

моторичких 

особина за дату 

дисциплину; 

Трчања: 

Усавршавање 

технике трчања 

на кратке и 

средње стазе: 

- 100 м ученици 

и ученице;  

- 800 м ученици 

3 
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и ученице; 

- штафета 4 x 

100 м ученици и 

ученице 

Вежбање 

технике трчања 

на средњим 

стазама 

умереним 

интезитетом и 

различитим 

темпом у 

трајању од 5 до 

10 мин.  

Крос: јесењи и 

пролећни  

- 800 м ученице,  

- 1000 м 

ученици. 

Скокови: 

Скок удаљ 

техником 

увинућа  

Скок увис 

леђном  

Бацања: 

Бацање кугле, 

једна од 

рационалних 

техника 
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(ученице 4 кг, 

ученици 5 кг). 

Спровести 

такмичења у 

одељењу, на 

резултат, у свим 

реализованим 

атлетским 

дисциплинама.  

 

- Одржава стабилну и динамичку 

равнотежу у различитим 

кретањима 

-изводи ротације тела 

Спортска гимнастика 

са елементима 

акробатике: Вежбе на 

справама и тлу 

 

1. Вежбе на тлу 

2. Прескок 

3. Кругови 

4. Разбој 

5. Вратило 

6. Греда 

2 

Користи елементе технике у 

игри 

Примењује правила у игри 

Учествује на спортским 

такмичењима 

Спортска 

игра(Рукомет, 

Кошарка, 

одбојка,фудбал) 

• Понављање и 

учвршћивање 

раније 

обучаваних 

елемената игре;  

• Даље 

проширивање и 

продубљавање 

техничко-

тактичке 

припремљености 

ученика у складу 

са изборним 

програмом за 

11 
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дату игру. На 

основу 

претходних 

умења у техници 

и тактици 

наставник 

планира 

конкретне 

садржаје из 

спортске игре; 

• Актив 

наставника, 

према програму 

који сам доноси 

(из програма 

трећег разреда 

(програм по 

избору ученика) 

у складу са 

могућностима 

школе, 

организује 

наставу за коју 

ученици покажу 

посебно 

интересовање; 

• Препорука: 

уколико је 

могуће, 

организовати 

наставу пливања 
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(посебно обуку 

за непливаче). 

 

Секција: Први, други, трећи, четврти разред 

Исходи Област/Тема       Садржај        Укупан број часова 

Користи елементе технике у 

игри 

Примењује правила у игри 

Учествује на спортским 

такмичењима 

Спортска игра 

(Рукомет) 

 

 

• Понављање и 

учвршћивање 

раније 

обучаваних 

елемената игре;  

• Даље 

проширивање и 

продубљавање 

техничко-

тактичке 

припремљености 

ученика у складу 

са изборним 

програмом за 

дату игру. На 

основу 

претходних 

умења у техници 

и тактици 

наставник 

планира 

конкретне 

садржаје из 

спортске игре; 

• Актив 

6 

Користи елементе технике у 

игри 

Примењује правила у игри 

Учествује на спортским 

такмичењима 

Спортска игра 

(Кошарка) 

 

 

8 

- Користи елементе технике у 

игри 

Примењује правила у игри 

Учествује на спортским 

такмичењима 

Mали фудбал 

 
 

4 
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наставника, 

према програму 

који сам доноси 

(из програма 

трећег разреда 

(програм по 

избору ученика) 

у складу са 

могућностима 

школе, 

организује 

наставу за коју 

ученици покажу 

посебно 

интересовање; 

• Препорука: 

уколико је 

могуће, 

организовати 

наставу пливања 

(посебно обуку 

за непливаче). 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира 

како да ученици остваре исходе и да изабере одговарајуће методе,  активности и технике за рад са ученицима. 

Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине које су ученику потребне за даље 

учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на 

основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи разликују, да се неки могу лакше и 
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брже остварити, док је за одређене потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима.  Исходе треба 

посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. На ставу у том смислу треба усмерити на развијање 

компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. Током 

реализације часова физичког васпитања давати информације о томе које вежбе позитивно утичу на статус њиховог 

организма, с обзиром на карактеристике њихове професије, а које негативно утичу на здравље. Ученици који похађају 

трогодишње стручне школе далеко су више оптерећени у редовном образовању практичном и теоријском наставом од 

осталих ученика; Због тога је физичко васпитање, у овим школама, значајно за активан опоравак ученика, компензацију и 

релаксацију с обзиром на њихова честа статичка и једнострана оптерећења. Теоријска знања из области физичких 

активности су од великог значаја за укупним бављењем физичким вежбама. 

 

 

 

 

 

II Оставаривање наставе и учења  

- Садржаји програма усмерени су на:  

- развијање физичких способности;  

- спортско-техничко образовање;  

- повезивање физичког васпитања са животом и радом.  

У колико се укаже потреба, садржај програма се прилагођава како би се избегле негативне последице по здравље деце. 

Настава се реализује у циклусима који трају приближно 10-12 часова (узастопних). Наставнику физичког васпитања је 

остављено да, зависно од потреба, прецизира трајање сваког циклуса, као и редослед њиховог садржаја. 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, доношење 

опреме, понашање ученика на часу, уважавање гледишта других ученика, однос према раду, способност примене 

практичног знања у конкретним  условима.  



Школски програм 2022-2026. 
 

 

 

821 

 

 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- васпитни део(доношење опреме, дисциплина на часу); 

- образовни део (практичне вештине); 

- активности ученика на часовима; 

 

IV Међупредметне компетенције 

1) Компетенцију за целоживотно учење 

2) Комуникацију 

3) Решавање проблема 

4) Сарадњу 

5) Одговоран однос према здрављу 

6)        Одговоран однос према околини. 

 

Кроз наставни садржај  додатне, допунске и секције који се реализује као допуна Физичког васпитања остварују се и 

општи принципи образовања и васпитања. 

Наставни предмет Физичко васпитање омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање 

шанси свим ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење 

разноврсних облика учења (учење путем покушаја и погрешака, учење по моделу, учење увиђањем...). Кроз облике рада, 

наставне методе, коришћење разновсних наставних средстава, похваљивањем ученика, давањем препорука за даље 

напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет образовних постигнућа и развија се 

мотивација за учење код ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних планова и програма, иновација и нових 

антрополошких достигнућа   ученицима ће бити омогућено континуирано напредовање у области физичког развоја. 

Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну практичну наставу, допунску или додатну наставу, секције, 

ванаставне активности  (крос, фер плеј манифестације), као и учешће у различитим активностиваа током жиовота са 

циљем сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван 

установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским 

старешином, стручним већем.  

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  
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-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и 

даровити) уз обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима 

образовања и васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене 

материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим 

проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и 

индивидуализацију и наставом на даљину;  

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања 

одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се 

кроз континуирано међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и 

вредновање напредовање ученика.  

 

Кроз додатну, допунску и секцију реализоваће се и допунски циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на практичној настави, води се рачуна о развијању и практиковању здравих животних стилова, свести о 

важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне компетенције за целоживотно учење 

(комуникација на матерњем језику,правилно усвајање ,дигиталне компетенције (коришћење дигиталних алата за 

унапређење практичног вежбања),..) међупредметне компетенције и стручне компетенције у складу са захтевима 

занимања. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, 

да прати и контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће 

умети да пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, 

стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности 

самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу 

инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

 

Кроз додатну, допунску и секцију оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања 

и васпитања оствариће се кроз практичан рад, вежбе у којима ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од 

ученика се очекује да на српском језику, кроз дијалог са наставником или другим ученицима, или кроз практичан рад, 
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аналитички и синтетички разложе вежбу, дају идеје, изразе своја мишљења кроз чињенице и ставове. Зависно од наставне 

јединице или типа часа, ученику се дају начини решавања одређених тактичких задатака и на основу конкретизованог 

решења ученик покушава да пронађе нове приступе.; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим 

уленицима буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других;  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени логичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин 

дошао до решења проблема који му се јављају.  

Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. Да зна како да се понаша и приступа одређеним садржајима, јер на тај начин 

чува и себе и друге другима.  

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље 

учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са 

тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео 

ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се 

односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање 

дискриминациjе и друго. 

 
 

Математика 
  

Назив предмета: Математика  

Образовни профил: Електро-техничар рачунара  

Разред: Трећи  

Допунски рад се организује за ученике који , из објективних разлога , у редовној настави не постижу задовољавајуће 

резултате у неком од програмско-тематских подручја, за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са 
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часова и за оне који желе да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања и отклањања нејасноћа и бржег и 

квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из наставног садржаја.  

  Задаци допунске наставе: Продубљивање и проширивање знања ученика, подстицање ученика на самосталан рад,  

  развијање код ученика способности логичког мишљења, оспособљавање ученика за самообразовање уз помоћ 

литературе.  

  

  

Тема   

  

  

Бр.  

час  

  

  

  

Садржаји  

  

  

Исходи   

  

  

  

  

  

  

 ПОЛИЕДРИ 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

30 

Међусобни односи 

тачака, правих и равни. 

Угао праве према равни, 

теорема о три нормале. 

Диедар, триедар, рогаљ. 

Полиедар, правилан 

полиедар, Ојлерова 

теорема. Транслација, 

ротација и симетрија у 

простору. Површина и 

запремина полиедра 

(посебно призме, 

пирамиде и зарубљене 

пирамиде). Равни 

пресеци призме и 

пирамиде. Кавалијеријев 

принцип 

– разликује узајамне 

положаје тачака, правих 

и равни у простору; – 

разликује врсте 

правилних полиедара на 

основу њихових 

особина; – реши 

геометријски проблем 

користећи изометријске 

трансформације у 

простору; – израчуна 

површину и запремину 

призме, пирамиде и 

зарубљене пирамиде и 

примени их у 

различитим 

ситуацијама; 

анализира и образложи 

поступак решавања 

задатка и дискутује број 
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решења; – користи 

математички језик за 

систематично и 

прецизно представљање 

идеја и решења; – 

доказује једноставније 

математичке теореме и 

аргументује решења 

задатака; – проблеме из 

свакодневног живота 

преведе на математички 

језик и добијени 

математички модел 

реши водећи рачуна о 

реалном контекст 

ОБРТНА ТЕЛА 20 . Цилиндрична и 

конусна површ, обртна 

површ. Ваљак, купа, 

зарубљена права купа и 

њихове површине и 

запремине. Сфера и 

лопта. Површина сфере, 

сферне калоте и појаса. 

Запремина лопте и 

њених делова. Уписана 

и описана сфера 

полиедра, правог ваљка 

и купе. 

израчуна површину и 

запремину ваљка, купе, 

зарубљене праве купе и 

лопте, и примени их у 

различитим 

ситуацијама; – уочава 

равне пресеке тела и 

израчуна њихову 

површину; 

анализира и образложи 

поступак решавања 

задатка и дискутује број 

решења; – користи 

математички језик за 

систематично и 

прецизно представљање 
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идеја и решења; – 

доказује једноставније 

математичке теореме и 

аргументује решења 

задатака; – проблеме из 

свакодневног живота 

преведе на математички 

језик и добијени 

математички модел 

реши водећи рачуна о 

реалном контекст 

  

  

  

  

  

  

  

  

 СИСТЕМИ 

ЛИНЕАРНИХ 

ЈЕДНАЧИНА 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10  

  

 

. Системи линеарних 

једначина. Гаусов 

поступак. Детерминанте 

другог и трећег реда. 

Крамерово правило. 

– примени Гаусов 

поступак за решавање 

система линеарних 

једначина са 

параметрима и без њих; 

– израчуна вредност и 

примени детерминанте 

трећег реда; – реши 

проблем који се своди 

на систем линеарних 

једначина; 

анализира и образложи 

поступак решавања 

задатка и дискутује број 

решења; – користи 

математички језик за 

систематично и 

прецизно представљање 

идеја и решења; – 

доказује једноставније 
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математичке теореме и 

аргументује решења 

задатака; – проблеме из 

свакодневног живота 

преведе на математички 

језик и добијени 

математички модел 

реши водећи рачуна о 

реалном контекст 

  

  

  

  

  

  

ВЕКТОРИ 

  

  

  

  

  

  

13 

. Правоугли 

координатни систем у 

простору, пројекције и 

координате вектора. 

Скаларни, векторски и 

мешовити производ 

вектора. Примене 

вектора. 

примени својства 

скаларног, векторског и 

мешовитог производа 

при решавању 

проблема; 

анализира и образложи 

поступак решавања 

задатка и дискутује број 

решења; – користи 

математички језик за 

систематично и 

прецизно представљање 

идеја и решења; – 

доказује једноставније 

математичке теореме и 

аргументује решења 

задатака; – проблеме из 

свакодневног живота 

преведе на математички 

језик и добијени 

математички модел 

реши водећи рачуна о 
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реалном контекст 

АНАЛИТИЧКА 

ГЕОМЕТРИЈА У 

РАВНИ 

 

 

 

 

 

 

 

42 
Растојање двеју тачака, 

површина троугла. 

Разни облици једначине 

праве, угао између две 

праве, растојање тачке 

од праве. Линеарне 

неједначине с две 

непознате и 

геометријска 

интерпретација. Криве 

линије другог реда 

(кружница, елипса, 

хипербола и парабола). 

Однос праве и криве 

другог реда 

– реши проблеме 

међусобних односа 

тачака и правих у 

координатној равни; – 

реши проблеме 

користећи једначине 

праве и кривих другог 

реда; – реши проблеме 

примењујући услов 

додира и једначину 

тангенте криве другог 

реда; 

анализира и образложи 

поступак решавања 

задатка и дискутује број 

решења; – користи 

математички језик за 

систематично и 

прецизно представљање 

идеја и решења; – 

доказује једноставније 

математичке теореме и 

аргументује решења 

задатака; – проблеме из 

свакодневног живота 

преведе на математички 

језик и добијени 

математички модел 

реши водећи рачуна о 

реалном контекст 
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МАТЕМАТИЧКА 

ИНДУКЦИЈА. 

 

 

 

 

 

25 

Принцип математичке 

индукције и његове 

примене. Конгруенције 

у скупу целих бројева и 

њихове примене. 

– користи математичку 

индукцију као метод 

доказивања; – примени 

конгруенције у 

проблемима са целим 

бројевима; 

анализира и образложи 

поступак решавања 

задатка и дискутује број 

решења; – користи 

математички језик за 

систематично и 

прецизно представљање 

идеја и решења; – 

доказује једноставније 

математичке теореме и 

аргументује решења 

задатака; – проблеме из 

свакодневног живота 

преведе на математички 

језик и добијени 

математички модел 

реши водећи рачуна о 

реалном контекст 

КОМПЛЕКСНИ 

БРОЈЕВИ И 

ПОЛИНОМИ 

20 Поље комплексних 

бројева. 

Тригонометријски облик 

комплексног броја, 

Моаврова формула. 

Полиноми над пољем 

реалних и комплексних 

представи комплексaн 

број у 

тригонометријском 

облику и израчуна 

степен и корен 

комплексног броја; – 

одреди нуле и растави 
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бројева. Вијетове 

формуле. Системи 

алгебарских једначина 

вишег степена 

на чиниоце полиноме у 

једноставним 

случајевима и користи 

Вијетове формуле 

анализира и образложи 

поступак решавања 

задатка и дискутује број 

решења; – користи 

математички језик за 

систематично и 

прецизно представљање 

идеја и решења; – 

доказује једноставније 

математичке теореме и 

аргументује решења 

задатака; – проблеме из 

свакодневног живота 

преведе на математички 

језик и добијени 

математички модел 

реши водећи рачуна о 

реалном контекст 

НИЗОВИ  

 

 

 

13 

Основни појмови о 

низовима. Аритметички 

и геометријски ни 

– примени аритметички 

и геометријски низ у 

различитим 

проблемима; анализира 

и образложи поступак 

решавања задатка и 

дискутује број решења; 

– користи математички 

језик за систематично и 
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прецизно представљање 

идеја и решења; – 

доказује једноставније 

математичке теореме и 

аргументује решења 

задатака; – проблеме из 

свакодневног живота 

преведе на математички 

језик и добијени 

математички модел 

реши водећи рачуна о 

реалном контекст 
 

   

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма  

I Планирање наставе и учења   

Приликом планирања наставе и учења потребно је руководити се:   

– индивидуалним разликама међу ученицима у погледу начина учења, темпа учења и брзине напредовања;  

 –интегрисаним приступом у којем постоји хоризонтална и верт. повезаност унутар истог предмета и различитих 

наставних     предмета  

 – активним методама наставе и учења;  

 – повезивањем активности и садржаја учења са животним искуствима ученика и подстицањем примене наученог у 

свак.животу;   

– неговањем радозналости, одржавањем и подстицањем интересовања за учење и континуирано сазнавање;  

II Остваривање наставе и учења   

Програмски садржаји доследно су приказани у форми која задовољава основне методске захтеве наставе физике:  

– Поступност (од простијег ка сложенијем) при упознавању нових појмова и формулисању закона.  

– Очигледност при излагању наставних садржаја .  

– Повезаност наставних садржаја (хоризонтална и вертикална).  

Очекује се да ученици у добро осмишљеним и разноврсним активностима наставе развијају своје компетенције 

целоживотног учења кроз проналажење  додатних информација, критичко разматрање.Треба имати у виду да се неке 
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планиране активности у пракси могу показати као неодговарајуће зато што су, на пример, испод или изнад могућности 

ученика, не обезбеђују остваривање исхода учења, не доприносе развоју компетенција, не одговарају садржају итд. 

Кључно питање у избору метода, техника, облика рада, активности ученика и наставника јесте да ли је нешто релевантно, 

чему то служи, које  процесе код ученика подстиче (са фокусом на подстицање когнитивних процеса мишљења, учења, 

памћења), којим исходима и компетенцијама води.   

III Праћење и вредновање наставе и учења   

Вредновање напретка ученика врши се редовним и осмишљеним прикупљањем релевантних података о напредовању 

ученика, остваривању исхода учења и постигнутом степену развоја компетенција ученика.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз:  

 праћење остварености исхода  

 усмено излагање  

 показивање практичних вештина  

 активности ученика на допунској настави  

  

 
 

Електроника 
Програм допунске наставе 

Назив наставног предмета: Електроника 

Разред: трећи 

 

 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са  часова и за оне који желе 

да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања 

знања, умења и вештина из наставног градива и постизање бољег  општег успеха  из предмета 

Циљеви допунске наставе: 

- усвајање минимума знања ученика у складу са стандардима образовања; 

- осамостаљивање ученика у процесу учења. 

Задаци допунске наставе:  
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- уочавање проблема и израда плана рада. 

 

 

 

 

Исходи Модул Садржај 

Укупан 

број 

часова 

-објасни блок шему интегрисаног 

операционог појачавача и наведе 

његове карактеристике; 

-нацрта и објасни принцип рада 

инвертујућег / неинвертујућег 

појачавача и изведе изразе за 

напонско појачање; 

-објасни принцип рада кола за 

сабирање и кола за одузимање напона; 

-објасни разлоге и начине повезивања 

инрегрисаног операционог појачавача 

са другим електронским колима. 

-измери напон осцилоскопом на улазу 

и излазу инвертујућег и 

неинвертујућег појачавача и на основу 

тога одреди појачање иапона; 

-нацрта електронску шему и објасни 

принцип рад кола за диференцирање и 

интеграљење цртајући временске 

дијаграме; 

-нацрта електронску шему и објасни 

принцип рад кола за ограничавање 

Појачавачка 

кола и извори 

напајања  

Операциони појачавач: 

 

 

-Блок шема интегрисаног 

операционог појачавача. 

-Карактеристичне 

величине интегрисаног 

операционог појачавача; 

-Инвертујући појачавач: 

-Неинвертујући појачавач. 

-Јединични појачавач; 

-Коло за сабирање напона; 

-Коло за одузимање 

напона; 

-Комбиновање 

интегрисаних 

операционих појачавача и 

транзистора снаге. 

-Кола за диференцирање и 

интеграљење са 

операционим појачавачем; 

-Кола за ограничавањс 

 

 

 

 

 

 

22 
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напона цртајући временске дијаграме; 

-разликује активне од пасивних 

филтара; 

-израчуна граничну фреквенцију за 

активни филтар првог и другог реда; 
 

-објасни принцип рада прекидачког 

спуштача напона (buck); 

-објасни принцип рада  прекидачког 

подизача напона (boost)- 

-објасни принцип рада прекидачког 

обртача напона; 
-објасни принцип рада флај-бек 
конвертора; 
-објасни принцип рада Ћуковог 
конвертора 
 

напона са операционим 

појачавачем; 

-Фрсквснцијска 

карактеристика; 

-Активни филтри. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извори за напајање: 

 

-прекидачки спуштач 

напона (buck); 

-прeкидачки подизач 

напона (boost); 

-прекидачки обртач 

напона;  

-флај-бек конвертер; 

-Ћуков конвертер; 

 
 

-објасни и нацрта импулсне облике 

напона; 

-објасни принцип рада Шмитовог 

 

 

 

-Импулсни облици 

напона; 

-Компараторска кола и 

10 
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кола; 

-објасни принцип рада и примену 

основних флип - флопова; 

-објасни принцип рада астабилног 

мултивибратора; 

-објасни принцип рада осцилатора; 

-објасни принцип рада моностабилног 

мултивибратора 

 

 

 

 

 

 

Импулсна кола 

Шмитово коло; 

-Осцилатори (RС 

осцилатор са Виновим 

мостом и осцилатори са 

кварцом); 

-Бистабилна кола - флип - 

флопови; 

-Астабилна кола - 

астабилни 

мултивибратор: 

-Моностабилна кола - 

моностабилни 

мултивибратор. 

 

-наведе овлике сигнала; 

-промене у облику представљања 

података; 

-наброји типове АД конверзија; 

-наброји типове Д/А конверзија; 

-објасни принцип А/Д  конверзија; 

-објасни принцип Д/А конверзија; 

-објасни појам тачности конверзије; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А/Д и Д/А 

конверзија 

 

-Аналогни и дигитални 

сигнали,  промена облика 

представљања 

информације 

-А/Д конверзија, 

дискретизација по 

амплитуди (квантовањс); 

кодовање, дискрегизација 

по времену 

(узорковање/одабирање). 

-А/Д конвертор са 

паралелним 

компараторима. 

-А/Д конверзија методом 

двојне интеграције. 

-А/Д конвертор са 

сукцесивном 

3 
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апроксимацијом. 

-Тачност А/Д конвертора 

-Д/А конверзија. 

-Д/А конвертор са 

лествичастом (R-2R) 

отпорничком мрежом 

-Тачност Д/А конвертора 

 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности и индивидуалних карактеристика ученика.  

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз теоријску наставу. Програм за трећи разред организован је кроз 3 модула. Наставник користи 

различите методе и облике рада. У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, 

софвтвери, шеме, панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет 

одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 
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Софтверски алати 
Наставни предмет: Софтверски алати– допунска настава 

Разред: трећи 

 

 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе 

да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања 

знања, умења и вештина из наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета Софтверски алати. 

 

 

Модул 
Број 

часова 
Садржај Исходи 

Увод у скрипт 

програмирање 
2 

-Појам, дефиниција и особине веб 

сервера, клијеитских апликација и 

интернет прегледача 

-Платформе и језици за развој веб 

апликација 

-Подела скрипт језика према месту 

извршења. 

-Серверски скрипт језици и алати  

-Клијентски скрит језици и алати  

-разуме појам и смисао веб сервера, 

интернет прегледача и појам клијентске 

апликације 

-разуме разлику између клијентских и 

серверских скрипт језика 

-објасни својства и наведе примере 

серверских скрипт језика 

-објасни својства и наведе примере 

клијентских скрипт језика 
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Клијентски 

скрипт језипи 
15 

Увод у клијентске скрипт језикс. 

Писање JavaScript  кода у head или 

bodу секцији НТМL стране 

Писање JavaScript кода у екстерном 

фајлу 

Типови података, променљиве 

Конверзије типова 

Операгори, изрази 

Функције 

Објекти, својства објеката 

Догађаји 

Методе за рад са бројевима, JavaScript 

Маth објекат 

Методе за рад са стринговима 

Низови, методе за рад са низовима 

Сортирање низова 

Наредбе поређења: if, if-else, switch 

Наредбе понављања: for, for-in 

Наредбе понављања: \while, do-while 

Наредбе изласка из циклуса: brеак, 

соntinue 

Обрасци. форме. прозори 

Грешке и дебаговање. 

-креира документе помоћу скрипт 

језика 

-разликује и користи различите типовс 

података и оператора у скрипт 

језицима 

-користи наредбе за контролу гранања 

-користи наредбе за коначан и 

бесконачан број нонављања 

-креира функције и користи догађаје 

прозора. миша. обрасца. тастера. 

-зна да рукујс обраснима 

креира једноставне анимације 

-користи скуповс библиотека  

заснованих на јава скрипт језику 
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Базе података 18 

Појмови база података и ситем база 

података. 

Организација базс података - табеле, 

слогови. поља, типови података у 

пољима и својства поља. 

Ентитет (тип ентитета и нојава или 

инстанца типа ентитета). Атрибут, 

домен атрибута, NULL вредности 

атрибута, атрибути са више вредности, 

примарни кључ. 

Везе између ентитета. кардиналност 

везе и учешће у вези. 

Цртање ЕR дијаграма. 

Трансформација модела ентитети-везе 

у релациони модел. 

SQL наредбе за креирање, брисање и 

измену релационе базе и објеката који 

чине ралациону базу (DDL) 

Повезивање габела. 

SQL наредбе за прихватање и 

ажурирање података у релационој бази 

података (DML) 

Изрази, оператори, услови у упиту 

Аритметичке функције и функције 

агрегације 

Сортирање записа (слогова) 

Рад са обрасцима. 

Креирање извештаја. 

Штампање података. 

 

-разуме шта је база података 

- разуме како је организована база 

података 

-направи једноставну базу и прегледа 

њен садржај на различитс начине 

уочава ентитете и везе између ентитета 

у задатом систему.  

-скицира једноставне ЕR дијаграме 

преводи ЕR дијаграм у релациони 

модел и одређује шеме релационе базе 

креира и користи упите за креирање. 

модификацију и брисање табела 

креира и користи упите за додавање. 

ажурирање и брисање података у 

табелама базе података 

креира везе између табела 

објасни појам примарног кључа и 

спољашњег кључа 

креира упит над једном и над више 

табела користећи задате кригеријуме. 

користи агрегатне функције у упиту: 

sum, count, avg, max, min 

разуме шта је образац 

креира образац за унос. измену и 

брисање записа и података у записима. 

базиран на табели или упиту 

направи извештаје базиране на табели 

или упиту 

припрема и штампа податке 
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Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз теорију. Програм за први разред организован је кроз три модула. Наставник користи различите 

методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, практичан 

рад, визуелне методе, вербалне методе, демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна 

средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет 

одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

Оперативни системи 
Програм допунске наставе 

Назив наставног предмета:Оперативни системи 

Разред: трећи 

 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са  часова и за оне који желе 

да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања 

знања, умења и вештина из наставног градива и постизање бољег  општег успеха  из предмета Оперативни системи. 
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Исходи Модул Садржај 
Укупан број 

часова 

-прилагођава рачунар потребама 

корисника: 

-конфигурише и управља 

безбедношћу система; 

-конфигурише и управља 

заштитом података на радној 

станици; 

-омогућава дељење података на 

радној станици; 

-управља дељеним подацима; 

-инсталира и конфигурише нови 

хардвер; 

-врши инсталацију исправки 

(update) управљачких програма 

уређаја (drivers); 

-повезује периферне уређаје на 

радној станици, 

-врши оптимизацију и прати 

процeсe оперативног система; 

-користи алате за откривање и 

отклањање проблема у раду 

процесора и перформанси 

апликативног софтвера; 

-користи алате за 

администрирање и дијагностику: 

-користи алате за заказивањс 

периодичних задатака на 

Подешавање и 

конфигурисање 

оперативног 

система на 

радној станици 

-Прилагођавање оперативног 

система потребама корисника; 

-Рад са корисничким и групним 

налозима; 

-Манипулација са корисничким и 

групним налозима. 

-Управљање и приступ фајловима и 

фолдерима (креирање, управљање 

опцијама фолдера, претраживање 

фајлова и фолдера); 

-Дељени директоријум; креирање и 

управљање заједничким 

фолдерима; 

-Инсталирање, конфигурисање и 

одржавање софтвера; инсталирање 

и уклањање апликативног и делова 

системског софтвера: инсталација 

софтверских пакета; 

-Инсталирање и конфигурисање 

хардвера и периферних уређаја; 

-Инсталирање и манипулација са 

управљачким програмима уређаја - 

Drivers 

-Алати за администрирање и 

дијагностику; 

-Оптимизација оперативног 

система: 

17 
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оперативном систему; 

-врши аутоматизацију основних 

задатака администрирања помоћу 

(шел) скриптова 

- Алати за заказивање и 

периодично обављање задатака на 

оперативном систему;  

-наведе мрежне уређаје и објасни 

њихов рад; 

-објасни улогу ТСР/IР протокола; 

наведе и објасни начине 

повезивања рачунара у мрежу; 

-повеже радне станице и 

конфигурише мрежне параметре 

за успоставу везе; 

-конфигурише радне станице и 

креира радну групу; 

-конфигурише и управља 

дељеним ресурсима на мрежи; 

-користи команде /програме/ за 

проверу мрежне конекције; 

-подеси параметре за рад у 

мрежном окружењу на радној 

станици; 

-инсталира и подешава веб сервер 

за рад у мрежном окружењу; 

 

Повезивање и 

умрежавање 

радних станица 

-Увод у мреже. Мрежни уређаји. 

-ТСР/IP скуп протокола; 

-Конфигурисање мрежног 

окружења; 

-Стандарди за повезивање рачунара 

у мрежу; 

-Повезивање рачунара у мрежу; 

-Успостављање везе и подешавање 

параметара конекције; 

-Провера успостављене конекције; 

-Повезивање удаљених рачунара; 

-Повезивање више рачунара у 

оквиру радне групе (workgroup); 

-Дељени ресурси у мрежи 

(фолдери, штампачи, смештајни 

простор,...); 

-Мрежни сервиси; 

-Серверски софтвер (инсталација и 

подешавање веб сервера) 

7 

-објасни врсте напада на 

оперативни систем; 

-објасни начине превенције 

напада на оперативни систем; 

-наведе различите рачунарске 

вирусе; 

-објасни начин рада рачунарских 

Сигурност и 

заштита 

оперативног 

система на 

радној станици 

-Врсте напада на оперативни 

систем; 

Злонамеран софтвер. Врсте 

злонамерног софтвера; 

-Заштита рачунара; коришћење 

антивирусног програма и 

подешавање ватреног (заштитног) 

7 
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вируса; 

-инсталира и користи 

антивирусни софтвер; 

-наведе шта се може филтрирати 

firewall- ом; 

-подешава firewall; 

-Конфигурише сотфверски RAID; 

-објасни улогу квота диска; 

конфигурише квоте диска 

кориснички/е налог/е; 

-прати употребу квота диска; 

-објасни улогу и значај поступка 

енкрипције и компресије 

података; 

-врши енкрипцију и компресију 

података; 

-врши избор медијума за резервно 

копирање; 

-наводи разлоге прављења 

резервних копија; 

-анализира потребе корисника за 

архивирањем података; 

-предлаже период и врсту 

архивирања података у складу са 

потребама корисника; 

-креира план архивирања у складу 

са потребама корисника,  

-врши резервно копирање и 

враћање 

података,  

-детектује проблеме у архивирању 

зида /―firewall―/; 

-Редундантни низ независних 

података (Redundant array 

independent disks - RAID)); 

Хардверски и софтверски RAID; 

-Квоте диска; Рад са квотама; 

-Енкрипција и компресија 

података; 

-Медијуми за резервно копирање. 

Чување резервне копије на 

резервној локацији. 

-Израда резервних копија;  

-Конфигурисање опција за 

креирање резервних копија. 

-Израда различитих типова 

резервних копија. 

-Враћање података. Опоравак 

система; 

-Инфраструктура јавних кључева;  

-Сертификациони ауторитети;  

-Шифровање јавним кључем; 

Дигитални потписи; 

-ТLS (Тгаnsport Lауег Securitу - 

Заштита на транспортном слоју) 

протокол; 

-Аутентификација корисника и 

сервера путем сертификата; 
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Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз вежбе, при чему се ученици се деле у групе до 15 ученика. Програм за други разред 

организован је кроз три модула и блок наставу. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, 

индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, практичан рад, визуелне методе, вербалне 

методе, демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, 

софвтвери, шеме, панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет 

одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

података;  

-објасни начин верификације 

података 

дигиталним потписом; 

-објасни појам аутентификације 

сервера, 

-објасни појам аутентификације 

клијента 
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Програмирање 
Програм допунске наставе 

Назив наставног предмета: Програмирање 

Разред: трећи 

 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са  часова и за оне који желе 

да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања 

знања, умења и вештина из наставног градива и постизање бољег  општег успеха  из предмета.  

 

 

Исходи Модул Садржај 
Број 

часова 

 

•користи технике линеарне и 

бинарне претраге низа 

•користи различите алгоритме 

сортирања низова 

•примењује технике додавања и 

избацивања елемената из векгора 

•пише програме за унос, 

формирање и приказ 

дводимензионалног низа 

•пише програме за претраживање 

вишедимензионалних низова 

•користи индексе за присту 

појединим областима матрице 

Једнодимензион

ална и 

дводимензиона

лна поља 

- 

- Дефиниција и декларација 

низа. 

- Иницијализација низа. 

- Приступање елементима низа. 

- Линеарно (секвенцијално) 

претраживање низа. 

- Одређивање минималног и 

максимапног елемента. 

•Линеарно и бинарно 

претраживање векгора 

•Сортирање вектора 

•Померање елемената вектора у 

лево и у десно. 

•Циклично иомерање елемената 

вектора 

•Сажимање и проширивање 

вектора 

•Декларација и 

5 
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иницијализација 

вишедимензионалног низа 

•Формирање матрице, унос и 

приказ елемената матрице 

•Дијагонале матрице 

•Проласци кроз матрицу по 

врстама и по колонама 

објасни технике рада са 

показивачима 

• примењује технике рада са 

показивачима 

• разуме разлику између статичке 

и динамичке декларације поља 

• користи функције за динамичку 

алокацију и реалокацију 

меморије 

Показивачи 

• Дефиниција показивача 

• Иницијализација показивача 

• Адресна аритметика 

• Поља и показивачи 

• Динамичка алокација и 

реалокаиија меморијског 

простора. 

4 

•разуме и користи пренос 

параметара по вредности и по 

рефренци 

•разуме улогу показивача у 

бочним сфсктима 

•користи низ као параметар 

функцијс 

•користи матрицу као параметар 

функције 

•креира функције при чему 

разуме и користи пренос 

параметара по вредности и по 

референци 

Функције 

•Предаја параметара по 

вредности 

•Предаја параметара по 

референци 

•Једнодимензионални и 

дводимензионални низови и 

функције 

•Функције које враћају 

показиваче 

4 

•уочи разлику између низа и 

стринга 

Стрингови и 

текстуалне 

•Декларација и 

иницијализација стринга 
5 
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•примењује технике рада са 

вектором ири манипулацији 

стрингом 

•примењује функције из 

библиотека за рад са 

стринговима 

•пише програме за унос, 

формирање, измену и приказ 

стринга 

•разуме шта су датотеке и чему 

служе 

•креира програме за 

манипулацију текстуалним 

датотекама 

датотеке •Унос и испис стринга 

•Основне функције за рад са 

знаковима и стринговима 

•Стрингови и показивачи 

•Стрингови и функције 

•Дефиниција и подела датотска 

•Читање и упис у текстуалну 

датотеку 

•Неформатирани улаз излаз 

•Форматирани улаз излаз 

• организује податке у структуре 

• дефинише структурни тип 

података 

• креира структуру и правилно 

приступа пољима структуре 

помоћу оператора . или 

оператора -» 

• користи низове структура 

• разликује бинарну од 

текстуалне датотеке 

• користи функције за упис и 

читање података у бинарну 

датотеку 

• користи функције за 

позиционирање унутар бинарне 

датотеке 

• изводи операције 

Структуре и 

бинарне 

датотеке 

•Дефиниција структурног типа 

•Декларација и 

иницијализаиија структурне 

променљиве 

•Приступ пољима структуре 

•Низови структура 

•Структуре и функције 

•Бинарне датотеке 

•Функцијс за упис и читањс 

података из бинарне датотеке 

•Функције за позиционирањс 

унутар датотеке 

5 
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претраживања бинарне датотеке 

• креира програме за 

манипулацију бинарним 

датотекама 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 
I Планирање наставе и учења  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, 

подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, 

као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиђених исхода, 

али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз вежбе, при чему се ученици се деле у групе до 15 ученика. Програм за други разред организован 

је кроз три модула и блок наставу. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у 

паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, практичан рад, визуелне методе, вербалне методе, демонстративне 

методе). У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, 

способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

 праћење остварености исхода; 

 усмено излагање; 

 показивање практичних вештина; 

 активности ученика на часовима; 

 

Микроконтролери и микрорачунари 
Програм допунске наставе 

Назив наставног предмета:Микроконтролери и микрорачунари 

Разред: трећи 
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Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са  часова и за оне који желе 

да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања 

знања, умења и вештина из наставног градива и постизање бољег  општег успеха  из предмета Микроконтролери и 

микрорачунари. 

 

 

 

Исходи Модул Садржај 
Укупан 

број часова 

- дефинише појам микро-

контролера 

- наведе поделу микро-

контролера 

- разликује различите 

архитектуре 

микроконтролера 

- опише блок шему 

савременог 

микроконтролсра 

- објасни принцип рада 

савременог 

микроконтролера 

- објасни поступак 

програмирања савременог 

микроконтролера 

Увод у 

микроконтролер

е  

- Увод ( аналогија човек -микроконтролер) 

- Појам микроконтролера 

- Архитектура микроконтролера 

- Интерфејси (Д/А А/Д) 

- Подела 

микроконтролера(хардверска,софтверска) 

- Инструкције и програм 

- Принципи реализације савремених 

Микроконтролера 

- Блок шема савременог микроконтролера 

- Принцип рада савременог 

Микроконтролера 

- Принци програмирања микроконтролера 

-   Произвођачи микроконтролера 

 

2 

• објасни блок шему 

конкретног 

микроконтролера 

• објасни принцип рада 

конкретног 

Микроконтроле

ри 

програмско 

окружење 

 

Блок шема и карактеристике одређеног типа 

микроконтролера (пинови,  архитектура, 

меморија, портови регистри, напајање 

Повезивање плочице са РС  

Објашњавање  портова микроконтролера.  

12 



Школски програм 2022-2026. 
 

 

 

850 

 

 

микроконтролера; 

• описује портове 

микроконтролера. 

• објасни програмско 

развојно окружењс 

• користи програмске 

модуле 

• користи примере гогових 

производа 

• користи библиотеке 

готових функција 

• користи језичке 

структуре 

• разликује типове 

података и користи их 

• користи функције 

• пренесе програм са 

рачунара на 

микроконтролер 

• објасни инсталирање ( 

репрограмирање) 

микроконтролера. 

Програмско окружење  

Упознавање са програмским језиком подешавање 

com - порта у com-порта у  control panel-у 

Први пројекат - Здраво свете - Светлеће   диоде 

које трепћу 

 

Разликује шилдове и 

прототипске плочице 

• Користи breardboard у 

раду са 

микроконтролером 

• Примењује приказ 

података на терминалу и 

унос података прско 

терминала 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Објашњавање breadboard где ће се повезивати 

електронске компоненте са микроконтролером 

Приказ података на терминалу и унос података 

прско терминала 

Рад са дигигалним излазима (LED диоде RGB 

диоде buzzer) 

Рад са тастерима преко pullup или  pulldown 

отпорника.  

Решавање проблема дужег или краћег притиска 
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• Разликује типове 

дигиталних излаза 

• Примењује тастере преко 

pullup или  pulldown 

отпорника. 

• Решава проблем дужег 

или краћег притиска на 

тастер. 

•Примењује хардверско и 

офтверско 

решавање проблема у раду 

са тастерима 

• Користи транзистор као 

прекидач 

• Користи седмосегментни 

дисплеј 

• Омогућава 12С 

комуникацију са 

компонентом DS3231 за 

RTC(runtimeclock) 

• Примењује дисплеј за 

приказ времена. 

сетује датум и време 

• Комбинује серијско 

повезивање више 

седмосегментних дисплеја 

и временско 

мултиплексирање помоћу 

транзистора 

као прекидача. 

• Користи декодер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронске 

компоненте и 

микроконтролер

и 

 

 

 

на тастер. 

Рад са тастерима (проблем треперења тастера. 

хардверско и софтверско решавање проблема) 

Транзистор као прекидач (укључивање и 

искључивање делова електронског кола)  

Класификација дисплеја 

Седмосегментни дисплеј, креирање хедера 

(заједничком катодом, заједничком анодом) 

I2С комуникација и комнонента DS3231 за RTC 

(RunTomeClock) 

Дисплеј за приказ времена. 

Серијско повезивање више седмосегментних 

дисплеја и временско мултиплексирање помоћу 

транзистора као прекидача. Седмосегментни 

дисплеј са четири цифре. 

Коришћсње декодера приликом рада са 

седмосегментним дисплејима 

 Креирање 8 -битног или 16 -би гног тајмера 

Креирање функциј (delay_msа са великом 

прецизношћу 

 Рад са релејима 

Рад са прекидима (интераптима).  

PinChange INT interrupt 

TimerCompare и TimerOverflow.USART Rx Tx 

Interrupt 

 Комуникација са терминалом у интерапту. 

Комуникација са серијским плотером на рачунар 

Прекид услед промене стања ЕЕPROM меморије 

ЕЕРRОМ Reasy Interrupt Рад са флеш и епром 

меморијом Коришћсњс екстерног еепром модула. 

 Тастатуре (4x4 тастатура, мебранска тастатура. 

 

20 
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приликом рада са 

седмосегментним 

дисплејима 

Креира 8 - битни или 16 - 

битни тајмер 

Примењује рад са 

прекидима 

(интераптима). 

Користи прекид услед 

промене стања еерro, 

меморије ЕЕРRОМ Ready 

Interrupt 

Користи флеш и епром 

меморију. 

Користи екстерни еепром 

модул. 

Разликује тастатуре и 

њихову употребу 

Разуме АDС и користи 

Analog Comparator 

Interrupt 

Користи потенциометар. 

џојстик, активни buzzer, 

више тастера повезаних на 

самоједан пин (напонски 

разделник). 

У правља аналогним 

улазима (мењање 

вредности напона улаза 

помоћу потенииометра. 

фотоотпорника, NТС или 

капацитивна тастатура) 

ADC и Analog Comparatir Interrupt Коришћење 

потенциометра. цојстика, активног buzzera Више 

тастера повезани на само један пин (напонски 

разделник). 

Рад са аналогним улазима (мењање вредности 

напона улаза помоћу потенциометра. 

фотоотпорника. NTC или PTC отпорником. и сл 

Капацитивни сензор 

PWM -Пулсно-ширинска модулaција 

Рад са дигигалним сензорима (Сензор боје, 

температурни сензор. Ултразвучни сензор...) 

I2С комуникација мастер-славе између више 

микроконгролера 

RFID читач картица 

Комунокација између микрокоитролера и 

мобилног телефона (bluetooth) 

LED matrix (8x8 LED matrix, 8x8 RGB LED 

matrix. 4x8x8 LED matrix, креирање једноставних 

реклама и игрица 

LCD дисплеј 16x2 и LCD дисплеј 20x4. Рад са 

стринговима. 

SР1 комуникација. Коришћење Микро SD card 

modula 

Даљински унрављвач са сензором 

Рад са релејима 

Комуникација са другим ми кроконтролером 
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РТС отпорником, исл 

Објасни капацитивни 

сензор 

Примењује PWM -Пулсно-

ширинску модулацију 

Разликује рад са 

дигиталним сензорима 

(Сензор боје, 

температурни сензор, 

Ултразвучни сензор...) 

Комбинује I2С 

комуникацију мастер- 

славе између више 

микроконтролера 

Примењује RFID читач 

картица 

Изводи комуникацију 

између микроконтролера и 

мобилног телефона 

(bluetooth) 

Изводи WIFI 

комуникацију 

микроконгролера и 

рачунара 

Креира рекламе и игрице . 

Користи LCD дисплеј 16x2 

и LCD дисплеј 20x4. 

Примењује рад са 

стринговима. 

Спроводи SPI 

комуникацију. 
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Користи Микро SD card 

modul 

Креира даљинско 

укључивање светла 

Повезује елементс 

микроконтролерског 

система у целину према 

приложеној шеми 

Моделује једноставан 

микроконгролерски 

сисгем са различитим 

типовима сензора и 

извршних елеменага 

Повезује систем са 

рачунаром и пребацује 

податке на и из рачунара 

Повезујс систeм са 

псрифсријом 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз вежбе, при чему се ученици се деле у групе до 15 ученика. Програм за трећи разред 

организован је кроз четири модула и блок наставу. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, 

индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, практичан рад, визуелне методе, вербалне 
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методе, демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, 

софвтвери, шеме, панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет 

одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

- Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

 
 

Рачунарске мреже 
Програм допунске наставе 

Назив наставног предмета:Рачунарске мреже 

Разред: трећи 

 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са  часова и за оне који желе 

да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања 

знања, умења и вештина из наставног градива и постизање бољег  општег успеха  из предмета Рачунарских мрежа. 

 

 

 

Исходи Модул Садржај 
Укупан број 

часова 

- наведе и образложи 

елементе рачунарских 

комуникација 

       

Принципи    

рачунарских 

- Основни елементи рачунарских 

комуникација 

- Пренос података (са комутацијом 

4 
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- врсте преноса података 

- пореди врсте протокола 

- наведе врсте грешака током 

преноса података и објасни 

технике њиховог откривања 

- наведе предности и 

недостатке основних 

физичких топологија 

рачунарских мрежа 

комуникација  веза, са комутацијом пакета, 

виртуелноm везом) 

- Протоколи (без успоставлања везе, 

са успостављањем везе) 

- Управљање грешкама (извори, 

откривање, исправљање) 

- Категоризација рачунарских мрежа 

(по медијуму који се користи за 

пренос, по топологији, по временској 

постојаности. по простору, по 

функционалном односу чланова) 

- наводи и описује основне 

функције сваког нивоа OSI и 

ТСР/IР модела 

- наводи о објашњава намену 

главних ТСР/IР протокола 

- објасни појам IP адресе и 

прикаже структуру 

- IP адреса за сваку класу, 

разликује јавне и приватне 

мреже 

- користи ТСР/IР рутине за 

проналажење и отклањање 

кварова у мрежи 

Мрежна 

комуникација 

и протоколи  

 

 

- Стандарди, референтна тела и 

организације 

- OSI модел података 

- ТСР/IР модел 

- Скуп ТСР/IР протокола 

- IР адресирање (IPv4, IPv6) 

- Мрежна маска 

- Класе 1Р адреса 

- Јавне и приватне адресе 

- ТСР/IР рутине за решавање 

проблема на мрежи 

8 

-наведе и објасни 

карактеристике преносних 

медијума 

- упоређује каблове 

-врши избор каблова у 

зависности од захтева 

-наведе и објасни улогу 

   

 

 

 

 

 

 

- Врсте преносних медијума 

- Карактеристике преносних медијума 

- Врсте каблова (коаксијални, са 

упреденим парицама, оптички) 

- Мрежна картица 

- Модем 

- ISDN Тсрминал адаптср 
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интерфејса рачунара 

-опише функцију модема, hab-

а, switch-а, bridg-a, router-а и 

gateway-a 

-врши избор уређаја у 

зависности од захтева 

конфигурише мрежне уређаје 

 

Уређаји за 

повезивање 

- АDSL/DSL модел 

- USB 

- FireWire 

- IгDA 

- Repeater 

- Hub 

- Вгidge 

- Switch 

- Router 

- Gateway 

 

 

 

10 

-објасни методе приступа  

-разликује мрежне 

технологије  

-анализира ограничења, 

предности и мане сваке 

технологије 

 -наводи и објашњава 

карактеристике WAN 

технологије 

- наводи и објашњава 

карактеристике технологија 

бежичног преноса  

-повезује мрежне уређаја у 

LAN мрежу и додељује им IР 

адресе 

- повеже две локалне мреже  

-повеже удаљеног члана са 

локалном мрежом -провери 

функционалност мреже  

-користи мрежне ресурсе 

Мрежне 

технологије и 

умрежавање 

 

-Управљање приступом 

-Управљање током  

-Еthernet 

 -Еthernet стандарди 

-Токеn ring 

- FDDI  

-WAN технологије (јавна телефонска 

мрежа, претплатничка линија, 

изнајмљена линија, Х.25, Frejm Relej, 

ATM), 

- Бежичне топологије (bluetooth, WiFi, 

WIMAX) 

-Повезивање мрежних уређаја  

-Приступ мрежним ресурсима 

12 
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Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз вежбе, при чему се ученици се деле у групе до 15 ученика. Програм за трећи разред 

организован је кроз четири модула и блок наставу. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, 

индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, практичан рад, визуелне методе, вербалне 

методе, демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, 

софвтвери, шеме, панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет 

одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

 
 

Рачунарска логика 
Програм допунске наставе 

Назив наставног предмета: Рачунарска логика 

Разред: трећи 
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Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са  часова и за оне који желе 

да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања 

знања, умења и вештина из наставног градива и постизање бољег  општег успеха  из предмета 

Циљеви допунске наставе: 

- усвајање минимума знања ученика у складу са стандардима образовања; 

- осамостаљивање ученика у процесу учења. 

Задаци допунске наставе:  

- уочавање проблема и израда плана рада. 

 

 

 

 

Исходи Модул Садржај 

Укупан 

број 

часова 

-представи декадне бројеве бинарно, октално и 

хексадецимално 

-претвара бројеве из једног у други бројни систем 

-сабира, одузима, множи и дели у бинарном 

бројном систему 

-објасни начине означавања бројева 

-представи бројеве ВСD кодовима 

-објасни начин предстаљања ненумеричких 

података 

-наведе разлику између АSCI кода и UNICODE 

стандарда 

Бинарни 

запис 

података 

-Увод у бројне системе. 

Позициони и непозициони 

бројни системи 

-Бинарни бројни систем 

-Хексадецимални и 

октални бројни систем 

-Превођење из једног у 

други тежински бројни 

систем 

-Основне операције над 

неозначеним бинарним 

бројевима 

-Означени бројеви 

8 
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-Аритметика означених 

бројева 

-Бинарно представљање 

разломљених бројева 

-Представљање података у 

рачунару 

-Представљање 

нумеричких података 

-ВСD код 

-Представљање 

ненумеричких података 

-АSCI код 

-Unicode стандард. 

поссбан осврт на  

-UTF-8 

-користи основне идентитете Булове апгебре 

-пише таблицу истинитости задате логичке 

фунције и израза 

-наброји врсте основних логичких кола и познаје 

њихове карактеристике 

-нацрта симболичке ознаке и таблице истинитости 

за елементарна логичка кола 

-проверава рад елементарних логичких кола и 

правила Булове алгебре 

-врши минимизацију логичке функције 

-реализује логичке функције помоћу логичких 

кола 

 

 

 

 

 

 

 

 

Булова и 

прекидачка 

алгебра 

-Аксиоме и теореме 

Булове алгебре 

(комутативност. 

асоцијативност. 

дистрибутивност, 

неутрални елемент, 

комплементарност, Де 

Морганова правила, 

апсорпција) 

-Прекидачке функције и 

изрази 

-Задавање прекидачке 

функције 

-Логичке операције 

-Основна логичка кола И, 

ИЛИ, НЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
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-Изведена логичка кола 

НИ, НИЛИ ЕКСИЛИ 

(ХОR),  ЕКСНИЛИ 

(ХNOR) 

-Логичке функције. 

Минимизација применом 

Карноових мапа. 

-Имплементација 

логичких функција 

помоћу елементарних 

кола 

-наводи разлике комбинациононих,  

секвенцијалних и мешовитих прекидачких мрежа 

-разликује полусабирач и потпуни сабирач 

-објасни структуру и начин рада сабирача 

-изведе једначину стања сабирача и реализује га 

логичким колима 

-навeде функције, објасни структуру и начин рада 

кодера, декодера, конвертора 

кода 

-наведе функције, објасни структуру и начин рада 

мултиплексера и 

демултиплексера 

-објасни рад различитих флип флопова, записује 

њихове табеле истинитости и наводи њихову 

употребу 

-користи универзална логичка кола за рсализацију 

логичко-прекидачких мрежа 

-реализује флип флои са NILI логичким колима 

-представи и објасни блок дијаграм коначног 

аутомата 

Прекидачке 

мреже  

-Функције и струкгура 

ипрекидачких 

мрежа. 

-Структура 

комбинационих мрежа 

-Основне комбинационе 

мреже: 

-Сабирач. Полусабирач. 

-Мултиплексери. 

Демултиплексери. 

-Кодери. Декодери. 

Конвертори 

кодова 

-Основни меморијски 

елементи: 

асинхрони и синхрони 

флип- 

флопови (RS. ЈК, D. Т) и 

лечеви. 

-Структура 

15 
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-црта блок шеме стационарних и 

померачких регистара, објашњава начин 

њиховог рада и начине уписивања и очитавања 

података 

-разликује асинхроне и синхроне бројаче, објасни 

рад бројача и црта временске дијаграме сигнала 

-наводи прeдности и недостаткe појсдиних бројача 

-врши класификацију меморија прeма начину 

записивања, начину приступа, технологији израде 

-објасни унутрашњу структуру и принцип рада 

меморијских кола 

-наводи разлике између динамичких и статичких 

полупроводничких меморија 

 

секвенцијалних мрежа 

-Коначни аутомати. 

-Милијев. Муров аутомат 

-Дефиниција и основна 

класификација аутомата 

-Представљање аутомата 

-Регистри. 

-Типови регистара у 

зависности од 

начина уписа и читања 

податка. 

-Регистри специјалне 

намене. 

-Бројачи 

-Мешовите мреже 

-меморијска кола, 

-аритметичке јединице. 

-Д/А и А/Д претварачи 

-Меморије ROM, PROM, 

EPROM, 

ЕЕPROM,  FLESH, RАМ. 

-Адресирање меморије. 
 

 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 
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облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности и индивидуалних карактеристика ученика.  

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз теоријску наставу. Програм за трећи разред организован је кроз 3 модула. Наставник користи 

различите методе и облике рада. У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, 

софвтвери, шеме, панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет 

одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

 
 

Додатна настава 

Српски језик и књижевност 
       Програм додатне наставе  

                Српски језик и књижевност – трећи  разред  

                 

  

          Додатни рад  се организује за ученике који показују веће интересовање и жељу за новим сазнањима која 

превазилазе оквире предвиђене планом и програмом ,са циљем повезивања и примене наученог у свакодневном животу, 

стицање шире слике о књижевним и језичким питањима, развијање вишег облика писмености и креативности у писању и 

читању, припремање за такмичења и конкурсе на републичком и међународном нивоу.  
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                   Циљеви додатне  наставе  :  

   

 продубљивање знања стечених на редовној настави ;  

 припремање ученика да одрже предавање на неку, ваннаставну  или наставну , занимљиву тему по сопственом избору 

или избору у договору са професором ;  

 избор и мотивисање ученика за учешће на конкурсима.  

                       Задаци додатне  настави  :  

  уочавање  индивидуалних квалитета и интересовања ученика  

 Оцењивање  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Наставни  

 садржај / активнпст  
Брпј часпва  Начин и ппступак 

пствариваоа  
Активнпсти   

ученика  

       Језик  
     

 10  - фрпнтални рад  
- индивидуални рад  
- кпмбинпвани рад  
- вербалне метпде  
- демпнстративне   
  метпде  

- решаваое прпблема  

- слуша  
- упчава  
- извпди закључке  
- ради уз ппмпћ  
  наставника   
- пдгпвара на питаоа  
- пбјашоава  
- анализира  

      Коижевнпст     15  - фрпнтални рад  - слуша  
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- индивидуални рад  
- кпмбинпвани рад  
- вербалне метпде  
- демпнстративне   
  метпде  

- решаваое прпблема  

  

- упчава  
- извпди закључке  
- ради уз ппмпћ  
  наставника   
- пдгпвара на питаоа  
- пбјашоава  
- анализира  

  Језичка култура    
 

 10  - фрпнтални рад  
- индивидуални рад  
- кпмбинпвани рад  
- вербалне метпде  
- демпнстративне   
  метпде  

- решаваое прпблема  

  

- слуша  
- упчава  
- извпди закључке  
- ради уз ппмпћ  
  наставника   
- пдгпвара на питаоа  
- пбјашоава  
- анализира  

  
  

     

  
  

          

  
 

Укупно часова    35      
  

 

 
Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма  

       I  Планирање наставе и учења  

       На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 
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облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених радњи, али и од специфичности и индивидуалних карактеристика ученика.  

       

  

      II  Оставаривање наставе и учења  

      Настава се реализује кроз теоријску наставу и вежбе. Програм за други  разред организован је кроз 5 наставних 

садржаја. Наставник користи различите методе и облике рада. У настави се могу користити различита наставна средства, 

(рачунар,пројектор,, шеме, панои, речници, критике, стручна литература, електронске књиге, интерпретације уметника, 

глумаца...)као и посете библиотекама и другим установама културе у нашем граду.  

      III  Праћење и вредновање наставе и учења  

      Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет 

одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

      Вредновање остварености исхода врши се кроз:  

           - праћење остварености исхода;  

           - усмено излагање;  

          - резултате такмичења;  

          - активности ученика на часовима;  

 
 

 

 

Енглески језик 
ПЛАН И ПРОГРАМ ДОДАТНЕ  НАСТАВЕ ЗА ПРЕДМЕТ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

РАЗРЕД:  I, II, III, IV  

Недељни фонд:  1 час  

Годишњи фонд: 30- 37 (укупан фонд за све разреде)  

 

ЦИЉЕВИ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ: 
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- продубљивање знања стечених на редовној настави; 

- припремити ученика да одржи предавање на неку ваннаставну или наставну, занимљиву тему по сопственом 

избору или  избору у договору са професором; 

- избор и мотивисање ученика за учешће на такмичењима. 

 

ЗАДАЦИ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ: 

 

- уочавање индивидуалних квалитета и интересовања ученика. 

 

Ученици ће кроз различите активности допунити и проширити стечена знања са часова енглеског језика.  

Додатна настава се организује за ученике који су заинтересовани за: 

- шира знања из предмета, 

- истраживачки рад, 

- самостално истраживање и коришћење  стручне литературе, штампе, 

- проширивање стечених знања и њихова примена, 

- примена савремених технологија –интернет.. 

- учешће на такмичењима 

 

 

 

 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА  
ИСХОДИ САДРЖАЈ  БРОЈ ЧАСОВА  

СЛУШАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

усменог говора 

● разуме основне поруке и 
захтеве исказане јасним 
стандардним језиком кадаје 
реч о блиским темама (кола, 
посао, хоби) 

● разуме глобално суштину 

ОПШТЕ ТЕМЕ 

• Свакодневни живот (генерацијски 

конфликти и начини превазилажења) 

• Образовање (образовањс за свс, пракса и 

припреме за будуће занимање, размена 

ученика) 

 

5 
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нешто дужих разговора или 

дискусија на састанцима, који 

се односе на мање сложене 

садржаје из струке, уколико се 

говори разговетно стандардним 

језиком, поставља питања и 

тражи објашњења у вези са 

темом дискусије/разговора 

• Познате фирме, предузећа, установе, 

институције у земљама чији се језик учи 

• Културни живот(мсђународни пројекти и 

учешће на њима) 

• Заштита човекове околине (волонтерски 

рад) 

• Медији (штампа. телевизија, електронски 

медији) 

• Историјски догађаји/линости из земаља 

чији се језик учи 

• Свет компјутера 

(предности и мане употребе компјутера) 

 

СТРУЧНЕ ТЕМЕ 

• Материјали. средсгва.сировине и 

производи 

• Алати, машине и уређаји у струци 

• Припрема, производња и контрола 

производног процеса 

• Мере заштите и очувања радне и 

животне средине 

• Праћење новина у области струке 

• Пословна комуникација на страном 

језику 

 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

 

 I  РЕЧЕНИЦА 

Сви типов упитних реченица 

Директна и индиректна питања 

– Индиректни говор: рецептивно и 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧИТАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

прочитаних 

текстова 

● разуме једноставније текстове 

(стандардна писма, 

информације о процесу рада у 

струци) који су писани обичним 

језиком илијезиком струке 

● разуме опис догађаја и осећања 

разуме основни садржај као и 

важније детаље у извештајима, 

брошурама и уговорима везаним 

за струку 

 

ГОВОР 

 

Оспособљавање 

ученика за 

кратко 

монолошко 

излагање и за 

учешће у 

дијалогу на 

страном језику 

• једносгавним средствима опише 

статус и образовање, будуће 

запослење 

● опише делатност, фирму, 

процес рада или пак преприча 

телефонски разговор или одлуке 

неког договора у оквиру познате 

лексике 

● образложи краће своје намере, 

одлуке, поступке 

ПИСАЊЕ 

 

• • попуњава рачуне, признанице и 

хартије од вредности 
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Оспособљавање 

ученика за писање 

краћих текстова 

различитог 

садржаја 

• напише једноставно пословно 

писмо према одређеном моделу 

• опише и појасни садржај схема и 

графикона везаних за струку  

•  • Напише кратко лично писмо, 

поруку, разгледницу, честитку 

•  

продуктивно 

а) изјаве и питања – без промене 

глаголског времена (глагол главне 

реченице у једном од садашњих времена) 

б) молбе, захтеви, наредбе 

– Индиректни говор: само рецептивно 

а) изјаве са променом глаголских времена 

– Одређене релативне клаузе 

– Сложене реченице: временске клаузе, 

узрочне клаузе , допусне клаузе 

 

II   ИМЕНИЧКА ГРУПА     

1. Члан разлике између одређеног и 

неодређеног члана у ширем контексту 

2. Именице 

– Бројиве и небројиве именице 

3. Заменички облици а) Заменице 

– Личне заменице у функцији субјекта и 

објекта 

– Показне заменице 

– Односне заменице б) детерминатори 

– Показни детерминатори 

– Неодређени детерминатори 

– Присвојни детерминатори 

4. Придеви 

– Обновити компарацију придева 

– too/not…enough/not as…(as)/…than 

5. Бројеви 

– Обновити просте и редне бројеве 

6. Кванитификатори 

 

5 
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ЗНАЊЕ О 

ЈЕЗИКУ  

 

 

• препознаје и правилно користи 

основне фонолошке (интонација. 

прозодија, ритам) и 

морфосинтаксичке категорије, 

(именички и глаголски наставци,  

основни ред речи) користи 

садржаје медијске продукције 

намењене учењу страних језика 

(штампани медији, аудио/видео 

записи, компакт диск, интернет 

итд.) (штампани медији, 

аудио/видео записи, компакт 

диск, интернет итд.) 

- буде схваћен у размени идеја и 

информација о блиским темама у 

предвидљивим, свакодневним 

ситуацијамасажима садржај 

текста, филма, разговара и сл. 
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III  ГЛAГОЛСКА ГРУПА 

1. Глаголи 

– Обновити разлику у употреби Present 

Simple, Present Continutous; Past Simple, 

Past Continuous 

– Обновити све употребе Present Perfect 

– Past perfect 

Used to 

– Обновити и утврдити начине за 

изражавање будућности, планова у 

будућности (going to, will) 

Модални глаголи: should, must, will, may, 

might 

Пасивне конструкције – садашње и 

прошло време – the Present Simple, Past 

Simple (продуктивно и рецептивно), 

Present perfect passive (рецептивно) 

3. Предлози, најчешћи предлози за 

оријентацију у времену и простору. 

4. Кондиционал први и други (и 

рецептивно и продуктивно). 

 

 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма  

 
I Планирање наставе и учења  
На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 
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облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

 

II Оставаривање наставе и учења  
Настава се реализује кроз теоријску наставу. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, 

индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, визуелне методе, вербалне методе, 

демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софтвтвери, 

шеме, панои..)  

 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет 

одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

 

Вредновање остварености исхода врши се кроз:  

- праћење остварености исхода;  

- учешћа ученика на такмичењима; 

- усмено излагање;  

-;активности ученика на часовима  

 
 

Физичко васпитање 
Програм допунске, додатне и секције 

Назив наставног предмета: Физичко васпитање 

Циљ учења физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са 

осталим васпитно - образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика. План допунске и додатне 

за циљ има да темељније презентује одређени наставни садржај и отклони све недоумице са редовне наставе, као и да се 

усавршавају одређени наставни садржаји кроз додатне часове рада. 

Разред: Први, други, трећи и четврти 
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Исходи Област/Тема       Садржај        Укупан број часова 

-Именује моторичке способности 

које треба развијати 

-- Примени адекватна средства 

-      Учествује на школском 

такмишењу и у систему школских 

спортских такмичења 

Провера физичких  

способности(иницијал

но тестирање) 

 

- Вежбе 

обликовања 

(јачања, 

лабављење и 

растезање); 

- Вежбе из 

корективне 

гимнастике; 

- Провера стања 

моторичких и 

функционалних 

способности 

2 

Кратко опише основне 

карактеристике и правила 

атлетике, гимнастике и спортске 

гране - дисциплина које се уче 

Атлетика 

 

АТЛЕТИКА 

У свим 

атлетским 

дисциплинама 

треба радити на 

развијању 

основних 

моторичких 

особина за дату 

дисциплину; 

Трчања: 

Усавршавање 

технике трчања 

на кратке и 

средње стазе: 

- 100 м ученици 

и ученице;  

3 
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- 800 м ученици 

и ученице; 

- штафета 4 x 

100 м ученици и 

ученице 

Вежбање 

технике трчања 

на средњим 

стазама 

умереним 

интезитетом и 

различитим 

темпом у 

трајању од 5 до 

10 мин.  

Крос: јесењи и 

пролећни  

- 800 м ученице,  

- 1000 м 

ученици. 

Скокови: 

Скок удаљ 

техником 

увинућа  

Скок увис 

леђном  

Бацања: 

Бацање кугле, 

једна од 

рационалних 
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техника 

(ученице 4 кг, 

ученици 5 кг). 

Спровести 

такмичења у 

одељењу, на 

резултат, у свим 

реализованим 

атлетским 

дисциплинама.  

 

- Одржава стабилну и динамичку 

равнотежу у различитим 

кретањима 

-изводи ротације тела 

Спортска гимнастика 

са елементима 

акробатике: Вежбе на 

справама и тлу 

 

1. Вежбе на тлу 

2. Прескок 

3. Кругови 

4. Разбој 

5. Вратило 

6. Греда 

2 

Користи елементе технике у игри 

Примењује правила у игри 

Учествује на спортским 

такмичењима 

Спортска 

игра(Рукомет, 

Кошарка, 

одбојка,фудбал) 

• Понављање и 

учвршћивање 

раније 

обучаваних 

елемената игре;  

• Даље 

проширивање и 

продубљавање 

техничко-

тактичке 

припремљености 

ученика у складу 

са изборним 

11 
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програмом за 

дату игру. На 

основу 

претходних 

умења у техници 

и тактици 

наставник 

планира 

конкретне 

садржаје из 

спортске игре; 

• Актив 

наставника, 

према програму 

који сам доноси 

(из програма 

трећег разреда 

(програм по 

избору ученика) 

у складу са 

могућностима 

школе, 

организује 

наставу за коју 

ученици покажу 

посебно 

интересовање; 

• Препорука: 

уколико је 

могуће, 

организовати 
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наставу пливања 

(посебно обуку 

за непливаче). 

 

Секција: Први, други, трећи, четврти разред 

Исходи Област/Тема       Садржај        Укупан број часова 

Користи елементе технике у 

игри 

Примењује правила у игри 

Учествује на спортским 

такмичењима 

Спортска игра 

(Рукомет) 

 

 

• Понављање и 

учвршћивање 

раније 

обучаваних 

елемената игре;  

• Даље 

проширивање и 

продубљавање 

техничко-

тактичке 

припремљености 

ученика у складу 

са изборним 

програмом за 

дату игру. На 

основу 

претходних 

умења у техници 

и тактици 

наставник 

планира 

конкретне 

садржаје из 

спортске игре; 

6 

Користи елементе технике у 

игри 

Примењује правила у игри 

Учествује на спортским 

такмичењима 

Спортска игра 

(Кошарка) 

 

 

8 

- Користи елементе технике у 

игри 

Примењује правила у игри 

Учествује на спортским 

такмичењима 

Mали фудбал 

 
 

4 
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• Актив 

наставника, 

према програму 

који сам доноси 

(из програма 

трећег разреда 

(програм по 

избору ученика) 

у складу са 

могућностима 

школе, 

организује 

наставу за коју 

ученици покажу 

посебно 

интересовање; 

• Препорука: 

уколико је 

могуће, 

организовати 

наставу пливања 

(посебно обуку 

за непливаче). 

 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе 
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Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира 

како да ученици остваре исходе и да изабере одговарајуће методе,  активности и технике за рад са ученицима. 

Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине које су ученику потребне за даље 

учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на 

основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи разликују, да се неки могу лакше и 

брже остварити, док је за одређене потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима.  Исходе треба 

посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. На ставу у том смислу треба усмерити на развијање 

компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. Током 

реализације часова физичког васпитања давати информације о томе које вежбе позитивно утичу на статус њиховог 

организма, с обзиром на карактеристике њихове професије, а које негативно утичу на здравље. Ученици који похађају 

трогодишње стручне школе далеко су више оптерећени у редовном образовању практичном и теоријском наставом од 

осталих ученика; Због тога је физичко васпитање, у овим школама, значајно за активан опоравак ученика, компензацију и 

релаксацију с обзиром на њихова честа статичка и једнострана оптерећења. Теоријска знања из области физичких 

активности су од великог значаја за укупним бављењем физичким вежбама. 

 

II Оставаривање наставе и учења  

- Садржаји програма усмерени су на:  

- развијање физичких способности;  

- спортско-техничко образовање;  

- повезивање физичког васпитања са животом и радом.  

У колико се укаже потреба, садржај програма се прилагођава како би се избегле негативне последице по здравље деце. 

Настава се реализује у циклусима који трају приближно 10-12 часова (узастопних). Наставнику физичког васпитања је 

остављено да, зависно од потреба, прецизира трајање сваког циклуса, као и редослед њиховог садржаја. 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења  
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Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, доношење 

опреме, понашање ученика на часу, уважавање гледишта других ученика, однос према раду, способност примене 

практичног знања у конкретним  условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- васпитни део(доношење опреме, дисциплина на часу); 

- образовни део (практичне вештине); 

- активности ученика на часовима; 

 

IV Међупредметне компетенције 

1) Компетенцију за целоживотно учење 

2) Комуникацију 

3) Решавање проблема 

4) Сарадњу 

5) Одговоран однос према здрављу 

      6)   Одговоран однос према околини. 

 

Кроз наставни садржај  додатне, допунске и секције који се реализује као допуна Физичког васпитања остварују се и 

општи принципи образовања и васпитања. 

Наставни предмет Физичко васпитање омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање 

шанси свим ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење 

разноврсних облика учења (учење путем покушаја и погрешака, учење по моделу, учење увиђањем...). Кроз облике рада, 

наставне методе, коришћење разновсних наставних средстава, похваљивањем ученика, давањем препорука за даље 

напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет образовних постигнућа и развија се 

мотивација за учење код ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних планова и програма, иновација и нових 

антрополошких достигнућа   ученицима ће бити омогућено континуирано напредовање у области физичког развоја. 

Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну практичну наставу, допунску или додатну наставу, секције, 

ванаставне активности  (крос, фер плеј манифестације), као и учешће у различитим активностиваа током жиовота са 

циљем сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван 
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установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским 

старешином, стручним већем.  

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и 

даровити) уз обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима 

образовања и васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене 

материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим 

проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и 

индивидуализацију и наставом на даљину;  

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања 

одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се 

кроз континуирано међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и 

вредновање напредовање ученика.  

 

Кроз додатну, допунску и секцију реализоваће се и допунски циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на практичној настави, води се рачуна о развијању и практиковању здравих животних стилова, свести о 

важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне компетенције за целоживотно учење 

(комуникација на матерњем језику,правилно усвајање ,дигиталне компетенције (коришћење дигиталних алата за 

унапређење практичног вежбања),..) међупредметне компетенције и стручне компетенције у складу са захтевима 

занимања. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, 

да прати и контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће 

умети да пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, 

стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности 

самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу 

инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

 

Кроз додатну, допунску и секцију оствариће се и исходи образовања и васпитања. 
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Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања 

и васпитања оствариће се кроз практичан рад, вежбе у којима ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од 

ученика се очекује да на српском језику, кроз дијалог са наставником или другим ученицима, или кроз практичан рад, 

аналитички и синтетички разложе вежбу, дају идеје, изразе своја мишљења кроз чињенице и ставове. Зависно од наставне 

јединице или типа часа, ученику се дају начини решавања одређених тактичких задатака и на основу конкретизованог 

решења ученик покушава да пронађе нове приступе.; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим 

уленицима буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других;  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени логичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин 

дошао до решења проблема који му се јављају.  

Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. Да зна како да се понаша и приступа одређеним садржајима, јер на тај начин 

чува и себе и друге другима.  

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље 

учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са 

тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео 

ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се 

односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање 

дискриминациjе и друго. 
 

Математика 
 

Електроника 
Програм додатне наставе 
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Назив наставног предмета: Електроника 

 

Разред: трећи 

 

 

Додатни рад се организује за ученике који показују веће интересовање и жељу за новим сазнањима која превазилазе 

оквире предвиђене планом и програмом, са циљем повезивања и примене научеог у свакодневном животу. 

 

Циљеви додатне наставе: 

- продубљивање знања стечених на редовној настави; 

- припремити ученика да одржи предавање на неку ваннаставну или наставну, занимљивутему по сопственом избору 

или избору у договору са професором; 

- избор и мотивисање ученика за учешће на конкурсима. 

Задаци додатне наставе: 

- уочавање индивидуалних квалитета и интересовања ученика. 

 

 

 

Исходи Модул Садржај 

Укупан 

број 

часова 

-објасни блок шему интегрисаног 

операционог појачавача и наведе 

његове карактеристике; 

-нацрта и објасни принцип рада 

инвертујућег / неинвертујућег 

појачавача и изведе изразе за напонско 

појачање; 

-објасни принцип рада кола за 

Појачавачка 

кола и извори 

напајања  

Операциони појачавач: 

 

 

-Блок шема интегрисаног 

операционог појачавача. 

-Карактеристичне 

величине интегрисаног 

операционог појачавача; 

 

 

 

 

 

 

22 



Школски програм 2022-2026. 
 

 

 

883 

 

 

сабирање и кола за одузимање напона; 

-објасни разлоге и начине повезивања 

инрегрисаног операционог појачавача 

са другим електронским колима. 

-измери напон осцилоскопом на улазу 

и излазу инвертујућег и неинвертујућег 

појачавача и на основу тога одреди 

појачање иапона; 

-нацрта електронску шему и објасни 

принцип рад кола за диференцирање и 

интеграљење цртајући временске 

дијаграме; 

-нацрта електронску шему и објасни 

принцип рад кола за ограничавање 

напона цртајући временске дијаграме; 

-разликује активне од пасивних 

филтара; 

-израчуна граничну фреквенцију за 

активни филтар првог и другог реда; 
 

-објасни принцип рада прекидачког 

спуштача напона (buck); 

-објасни принцип рада  прекидачког 

подизача напона (boost)- 

-објасни принцип рада прекидачког 

обртача напона; 
-објасни принцип рада флај-бек 
конвертора; 
-објасни принцип рада Ћуковог 
конвертора 
 

-Инвертујући појачавач: 

-Неинвертујући појачавач. 

-Јединични појачавач; 

-Коло за сабирање напона; 

-Коло за одузимање 

напона; 

-Комбиновање 

интегрисаних 

операционих појачавача и 

транзистора снаге. 

-Кола за диференцирање и 

интеграљење са 

операционим појачавачем; 

-Кола за ограничавањс 

напона са операционим 

појачавачем; 

-Фрсквснцијска 

карактеристика; 

-Активни филтри. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извори за напајање: 
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-прекидачки спуштач 

напона (buck); 

-прeкидачки подизач 

напона (boost); 

-прекидачки обртач 

напона;  

-флај-бек конвертер; 

-Ћуков конвертер; 

 
 

-објасни и нацрта импулсне облике 

напона; 

-објасни принцип рада Шмитовог кола; 

-објасни принцип рада и примену 

основних флип - флопова; 

-објасни принцип рада астабилног 

мултивибратора; 

-објасни принцип рада осцилатора; 

-објасни принцип рада моностабилног 

мултивибратора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Импулсна кола 

-Импулсни облици 

напона; 

-Компараторска кола и 

Шмитово коло; 

-Осцилатори (RС 

осцилатор са Виновим 

мостом и осцилатори са 

кварцом); 

-Бистабилна кола - флип - 

флопови; 

-Астабилна кола - 

астабилни 

мултивибратор: 

-Моностабилна кола - 

моностабилни 

мултивибратор. 

 

10 

-наведе овлике сигнала; 

-промене у облику представљања 

података; 

 

 

 

-Аналогни и дигитални 

сигнали,  промена облика 

представљања 

3 
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-наброји типове АД конверзија; 

-наброји типове Д/А конверзија; 

-објасни принцип А/Д  конверзија; 

-објасни принцип Д/А конверзија; 

-објасни појам тачности конверзије; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А/Д и Д/А 

конверзија 

 

информације 

-А/Д конверзија, 

дискретизација по 

амплитуди (квантовањс); 

кодовање, дискрегизација 

по времену 

(узорковање/одабирање). 

-А/Д конвертор са 

паралелним 

компараторима. 

-А/Д конверзија методом 

двојне интеграције. 

-А/Д конвертор са 

сукцесивном 

апроксимацијом. 

-Тачност А/Д конвертора 

-Д/А конверзија. 

-Д/А конвертор са 

лествичастом (R-2R) 

отпорничком мрежом 

-Тачност Д/А конвертора 

 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности и индивидуалних карактеристика ученика.  
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II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз теоријску наставу. Програм за трећи разред организован је кроз 3 модула. Наставник користи 

различите методе и облике рада. У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, 

софвтвери, шеме, панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет 

одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

 
 

Софтверски алати 
Наставни предмет: Софтверски алати– додатна настава 

Разред: трећи 

 

 

Додатна настава се организује за ученике који су заинтересовани за шира знања из предмета, истрaживачки рад, 

самостално истраживање и коришћење  стручне литературе, штампе, проширивање стечених знања и њихова примена. 

 

 

Модул 
Број 

часова 
Садржај Исходи 
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Увод у скрипт 

програмирање 
2 

-Појам, дефиниција и особине веб 

сервера, клијеитских апликација и 

интернет прегледача 

-Платформе и језици за развој веб 

апликација 

-Подела скрипт језика према месту 

извршења. 

-Серверски скрипт језици и алати  

-Клијентски скрит језици и алати  

-разуме појам и смисао веб сервера, 

интернет прегледача и појам клијентске 

апликације 

-разуме разлику између клијентских и 

серверских скрипт језика 

-објасни својства и наведе примере 

серверских скрипт језика 

-објасни својства и наведе примере 

клијентских скрипт језика 

Клијентски 

скрипт језипи 
15 

Увод у клијентске скрипт језикс. 

Писање JavaScript  кода у head или 

bodу секцији НТМL стране 

Писање JavaScript кода у екстерном 

фајлу 

Типови података, променљиве 

Конверзије типова 

Операгори, изрази 

Функције 

Објекти, својства објеката 

Догађаји 

Методе за рад са бројевима, JavaScript 

Маth објекат 

Методе за рад са стринговима 

Низови, методе за рад са низовима 

Сортирање низова 

Наредбе поређења: if, if-else, switch 

-креира документе помоћу скрипт 

језика 

-разликује и користи различите типовс 

података и оператора у скрипт 

језицима 

-користи наредбе за контролу гранања 

-користи наредбе за коначан и 

бесконачан број нонављања 

-креира функције и користи догађаје 

прозора. миша. обрасца. тастера. 

-зна да рукујс обраснима 

креира једноставне анимације 

-користи скуповс библиотека  

заснованих на јава скрипт језику 
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Наредбе понављања: for, for-in 

Наредбе понављања: \while, do-while 

Наредбе изласка из циклуса: brеак, 

соntinue 

Обрасци. форме. прозори 

Грешке и дебаговање. 

Базе података 18 

Појмови база података и ситем база 

података. 

Организација базс података - табеле, 

слогови. поља, типови података у 

пољима и својства поља. 

Ентитет (тип ентитета и нојава или 

инстанца типа ентитета). Атрибут, 

домен атрибута, NULL вредности 

атрибута, атрибути са више вредности, 

примарни кључ. 

Везе између ентитета. кардиналност 

везе и учешће у вези. 

Цртање ЕR дијаграма. 

Трансформација модела ентитети-везе 

у релациони модел. 

SQL наредбе за креирање, брисање и 

измену релационе базе и објеката који 

чине ралациону базу (DDL) 

Повезивање габела. 

SQL наредбе за прихватање и 

ажурирање података у релационој бази 

података (DML) 

Изрази, оператори, услови у упиту 

-разуме шта је база података 

- разуме како је организована база 

података 

-направи једноставну базу и прегледа 

њен садржај на различитс начине 

уочава ентитете и везе између ентитета 

у задатом систему.  

-скицира једноставне ЕR дијаграме 

преводи ЕR дијаграм у релациони 

модел и одређује шеме релационе базе 

креира и користи упите за креирање. 

модификацију и брисање табела 

креира и користи упите за додавање. 

ажурирање и брисање података у 

табелама базе података 

креира везе између табела 

објасни појам примарног кључа и 

спољашњег кључа 

креира упит над једном и над више 

табела користећи задате кригеријуме. 

користи агрегатне функције у упиту: 

sum, count, avg, max, min 

разуме шта је образац 
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Аритметичке функције и функције 

агрегације 

Сортирање записа (слогова) 

Рад са обрасцима. 

Креирање извештаја. 

Штампање података. 

 

креира образац за унос. измену и 

брисање записа и података у записима. 

базиран на табели или упиту 

направи извештаје базиране на табели 

или упиту 

припрема и штампа податке 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз теорију. Програм за први разред организован је кроз три модула. Наставник користи различите 

методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, практичан 

рад, визуелне методе, вербалне методе, демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна 

средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет 

одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  
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Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

 

Оперативни системи 
Програм додатне наставе 

Назив наставног предмета:Оперативни системи 

Разред: други 

 

Додатна настава се организује за ученике који су заинтересовани за шира знања из предмета, истрaживачки рад, 

самостално истраживање и коришћење  стручне литературе, штампе, проширивање стечених знања и њихова примена. 

 

 

 

Исходи Модул Садржај 

Укупан 

број 

часова 

-креира и манипулише (креирање, 

преименовање, искључивање, 

укључивање, брисање) 

корисничким и групним 

налозима: 

-конфигурише и управља 

безбедношћу система; 

-конфигурише и управља 

заштитом података на радној 

Подешавање и 

конфигурисање 

оперативног 

система на 

радној станици 

-Прилагођавање оперативног система 

потребама корисника; 

-Рад са корисничким и групним налозима; 

-Манипулација са корисничким и групним 

налозима. 

-Управљање безбедношћу система; употреба 

локалних полиса; 

-Управљање и приступ фајловима и 

фолдерима (креирање, управљање опцијама 

17 
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станици; 

-омогућава дељење података на 

радној станици; 

-управља дељеним подацима; 

-управља дисковима и подацима: 

обавља инстал./деинсталацију 

додатног/постојећег софтвера на 

радној станици ; 

-конфигурише разне сервисе на 

радној станици; 

-инсталира и конфигурише нови 

хардвер; 

-врши инсталацију исправки 

(update) управљачких програма 

уређаја ((drivers); 

-повезује периферне уређаје на 

радној станици, 

-врши оптимизацију и прати 

процeсe оперативног система; 

-користи алате за откривање и 

отклањање проблема у раду 

процесора и перформанси 

апликативног софтвера; 

-користи алате за 

администрирање и дијагностику: 

-користи алате за заказивањс 

периодичних задатака на 

оперативном систему; 

-врши аутоматизацију основних 

задатака администрирања помоћу 

(шел) скриптова 

фолдера, претраживање фајлова и фолдера); 

-Листе за контролу приступа; 

-Контрола приступа на нивоу система 

датотека; 

-Власнички односи и права приступа; 

-Промена власништва и приступних права; 

-Дељени директоријум; креирање и 

управљање заједничким фолдерима; 

Управљање дисковима; 

-Употреба помоћних програма за рад са диск 

јединицама; 

-Инсталирање, конфигурисање и одржавање 

софтвера; инсталирање и уклањање 

апликативног и делова системског софтвера: 

инсталација софтверских пакета; 

-Инсталирање и конфигурисање хардвера и 

периферних уређаја; 

-Инсталирање и манипулација са 

управљачким програмима уређаја - Drivers 

-Алати за администрирање и дијагностику; 

-Оптимизација оперативног система: 

- Алати за заказивање и периодично 

обављање задатака на оперативном систему; 

коришћење скриптова за аутоматизацију 

извршавања задатака на оперативном 

систему; скриптови при подизању система; 

скриптови при гашењу система; 
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-наведе мрежне уређаје и објасни 

њихов рад; 

-објасни улогу ТСР/IР протокола; 

наведе и објасни начине 

повезивања рачунара у мрежу; 

-повеже радне станице и 

конфигурише мрежне параметре 

за успоставу везе; 

-конфигурише параметре за 

даљински приступ радној 

станици; 

-конфигурише радне станице и 

креира радну групу; 

-успоставља и управља мрежним 

сесијама; 

-конфигурише и управља 

дељеним ресурсима на мрежи; 

-користи команде /програме/ за 

проверу мрежне конекције; 

-подеси параметре за рад у 

мрежном окружењу на радној 

станици; 

-објасни начин функционисања 

НТТР комуникације; 

-инсталира и подешава веб сервер 

за рад у мрежном окружењу; 

 

Повезивање и 

умрежавање 

радних станица 

-Увод у мреже. Мрежни уређаји. 

-ТСР/IP (Тгаnsmission Control Ргоtосоl/ 

Internet Protocol-Протокол за контролу 

преноса/Интернет протокол) скуп 

протокола; 

-Конфигурисање мрежног окружења; 

-Стандарди за повезивање рачунара у мрежу; 

-Повезивање рачунара у мрежу; 

-Успостављање везе и подешавање 

нараметара конекције; 

-Провера успостављене конекције; 

-Повезивање удаљених рачунара; 

-Повезивање више рачунара у оквиру радне 

групе (workgroup); 

-Терминални приступ радној станици; 

-Дељени ресурси у мрежи (фолдери, 

штампачи, смештајни простор,...); 

-SМВ (Server Messages Вlоск) протокол; 

-Програми за ТСР/IР администрацију; 

-Мрежни сервиси; 

-Веб сервис (општи принцип рада 

НТТР (Нурег Техt Тгаnsfer Ргоtосо1- 

Протокол за пренос хипертекста) протокола, 

појам сесије, захтев. одговор); Клијентски 

софтвер (претраживачи веба, скрипт језици); 

-Серверски софтвер (инсталација и 

подешавање веб сервера) 

10 

-објасни врсте напада на 

оперативни систем; 

-објасни начине превенције 

напада на оперативни систем; 

Сигурност и 

заштита 

оперативног 

система на 

-Врсте напада на оперативни систем; 

Злонамеран софтвер. Врсте злонамерног 

софтвера; 

-Заштита рачунара; коришћење 

7 
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-наведе различите рачунарске 

вирусе; 

-објасни начин рада рачунарских 

вируса; 

-инсталира и користи 

антивирусни софтвер; 

-наведе шта се може филтрирати 

firewall- ом; 

-подешава firewall; 

-Конфигурише сотфверски RAID; 

-Инсталира и конфигурише 

хардверски RAID; 

-Наведе предности и недостатке 

коришћења RAID концепта у 

заштити података; 

-објасни улогу квота диска; 

конфигурише квоте диска 

кориснички/е налог/е; 

-прати употребу квота диска; 

-објасни улогу и значај поступка 

енкрипције и компресије 

података; 

-врши енкрипцију и компресију 

података; 

-врши избор медијума за резервно 

копирање; 

-наводи разлоге прављења 

резервних копија; 

-анализира потребе корисника за 

архивирањем података; 

-предлаже период и врсту 

радној станици антивирусног програма и подешавање 

ватреног (заштитног) зида /―firewall―/; 

-Редундантни низ независних података 

(Redundant array independent disks - RAID)); 

Хардверски и софтверски RAID; 

-Квоте диска; Рад са квотама; 

-Енкрипција и компресија података; 

-Медијуми за резервно копирање. Чување 

резервне копије на резервној локацији. 

-Израда резервних копија;  

-Конфигурисање опција за креирање 

резервних копија. 

-Израда различитих типова резервних 

копија. 

-Враћање података. Опоравак система; 

-Инфраструктура јавних кључева;  

-Сертификациони ауторитети;  

-Шифровање јавним кључем; Дигитални 

потписи; 

-ТLS (Тгаnsport Lауег Securitу - Заштита на 

транспортном слоју) протокол; 

-Аутентификација корисника и сервера 

путем сертификата; 
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архивирања података у складу са 

потребама корисника; 

-креира план архивирања у складу 

са потребама корисника,  

-врши резервно копирање и 

враћање 

података,  

-детектује проблеме у архивирању 

података;  

-објасни начин верификације 

података 

дигиталним потписом; 

-објасни појам аутентификације 

сервера, 

-објасни појам аутентификације 

клијента 

 

 

 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз вежбе, при чему се ученици се деле у групе до 15 ученика. Програм за други разред 

организован је кроз три модула и блок наставу. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, 



Школски програм 2022-2026. 
 

 

 

895 

 

 

индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, практичан рад, визуелне методе, вербалне 

методе, демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, 

софвтвери, шеме, панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет 

одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

 
 

 

 

 

 

 

Програмирање 
Програм додатне наставе 

Назив наставног предмета: Програмирање 

Разред: трећи 
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Додатна настава се организује за ученике који имају потенцијал и жељу да прошире знања предвиђена планом и 

програмом 

 

 

Исходи Модул Садржај 
Број 

часова 

 

•користи технике линеарне и 

бинарне претраге низа 

•користи различите алгоритме 

сортирања низова 

•примењује технике додавања и 

избацивања елемената из векгора 

•пише програме за унос, 

формирање и приказ 

дводимензионалног низа 

•пише програме за претраживање 

вишедимензионалних низова 

•користи индексе за присту 

појединим областима матрице 

Једнодимензион

ална и 

дводимензиона

лна поља 

- 

- Дефиниција и декларација 

низа. 

- Иницијализација низа. 

- Приступање елементима низа. 

- Линеарно (секвенцијално) 

претраживање низа. 

- Одређивање минималног и 

максимапног елемента. 

•Линеарно и бинарно 

претраживање векгора 

•Сортирање вектора 

•Померање елемената вектора у 

лево и у десно. 

•Циклично иомерање елемената 

вектора 

•Сажимање и проширивање 

вектора 

•Декларација и 

иницијализација 

вишедимензионалног низа 

•Формирање матрице, унос и 

приказ елемената матрице 

•Дијагонале матрице 

•Проласци кроз матрицу по 

5 
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врстама и по колонама 

објасни технике рада са 

показивачима 

• примењује технике рада са 

показивачима 

• разуме разлику између статичке 

и динамичке декларације поља 

• користи функције за динамичку 

алокацију и реалокацију 

меморије 

Показивачи 

• Дефиниција показивача 

• Иницијализација показивача 

• Адресна аритметика 

• Поља и показивачи 

• Динамичка алокација и 

реалокаиија меморијског 

простора. 

5 

•разуме и користи пренос 

параметара по вредности и по 

рефренци 

•разуме улогу показивача у 

бочним сфсктима 

•користи низ као параметар 

функцијс 

•користи матрицу као параметар 

функције 

•креира функције при чему 

разуме и користи пренос 

параметара по вредности и по 

референци 

Функције 

•Предаја параметара по 

вредности 

•Предаја параметара по 

референци 

•Једнодимензионални и 

дводимензионални низови и 

функције 

•Функције које враћају 

показиваче 

5 

•уочи разлику између низа и 

стринга 

•примењује технике рада са 

вектором ири манипулацији 

стрингом 

•примењује функције из 

библиотека за рад са 

стринговима 

Стрингови и 

текстуалне 

датотеке 

•Декларација и 

иницијализација стринга 

•Унос и испис стринга 

•Основне функције за рад са 

знаковима и стринговима 

•Стрингови и показивачи 

•Стрингови и функције 

•Дефиниција и подела датотска 

5 
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•пише програме за унос, 

формирање, измену и приказ 

стринга 

•разуме шта су датотеке и чему 

служе 

•креира програме за 

манипулацију текстуалним 

датотекама 

•Читање и упис у текстуалну 

датотеку 

•Неформатирани улаз излаз 

•Форматирани улаз излаз 

• организује податке у структуре 

• дефинише структурни тип 

података 

• креира структуру и правилно 

приступа пољима структуре 

помоћу оператора . или 

оператора -» 

• користи низове структура 

• разликује бинарну од 

текстуалне датотеке 

• користи функције за упис и 

читање података у бинарну 

датотеку 

• користи функције за 

позиционирање унутар бинарне 

датотеке 

• изводи операције 

претраживања бинарне датотеке 

• креира програме за 

манипулацију бинарним 

датотекама 

 

Структуре и 

бинарне 

датотеке 

•Дефиниција структурног типа 

•Декларација и 

иницијализаиија структурне 

променљиве 

•Приступ пољима структуре 

•Низови структура 

•Структуре и функције 

•Бинарне датотеке 

•Функцијс за упис и читањс 

података из бинарне датотеке 

•Функције за позиционирањс 

унутар датотеке 
5 
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Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 
I Планирање наставе и учења  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, 

подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, 

као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиђених исхода, 

али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз вежбе, при чему се ученици се деле у групе до 15 ученика. Програм за други разред организован 

је кроз три модула и блок наставу. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у 

паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, практичан рад, визуелне методе, вербалне методе, демонстративне 

методе). У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, 

способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

 праћење остварености исхода; 

 усмено излагање; 

 показивање практичних вештина; 

 активности ученика на часовима; 
 

 

Микроконтролери и микрорачунари 
Програм додатне наставе 

Назив наставног предмета:Микроконтролери и микрорачунари 

Разред: трећи 

 

Додатна настава се организује за ученике који су заинтересовани за шира знања из предмета, истрaживачки рад, 

самостално истраживање и коришћење  стручне литературе, штампе, проширивање стечених знања и њихова примена. 
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Исходи Модул Садржај 

Укупан 

број 

часова 

- дефинише појам микро-

контролера 

- наведе поделу микро-

контролера 

- разликује различите 

архитектуре микроконтролера 

- опише блок шему савременог 

микроконтролсра 

- објасни принцип рада 

савременог микроконтролера 

- објасни поступак 

програмирања савременог 

микроконтролера 

Увод у 

микроконтролере  

- Увод ( аналогија човек -

микроконтролер) 

- Појам микроконтролера 

- Архитектура микроконтролера 

- Интерфејси (Д/А А/Д) 

- Подела 

микроконтролера(хардверска,софтверска) 

- Инструкције и програм 

- Принципи реализације савремених 

Микроконтролера 

- Блок шема савременог 

микроконтролера 

- Принцип рада савременог 

Микроконтролера 

- Принци програмирања 

микроконтролера 

-   Произвођачи микроконтролера 

 

2 

• објасни блок шему конкретног 

микроконтролера 

• објасни принцип рада 

конкретног микроконтролера; 

• описује портове 

Микроконтролери 

програмско 

окружење 

 

Блок шема и карактеристике одређеног 

типа микроконтролера (пинови,  

архитектура, меморија, портови регистри, 

напајање 

Повезивање плочице са РС  

12 
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микроконтролера. 

• објасни програмско развојно 

окружењс 

• користи програмске модуле 

• користи примере гогових 

производа 

• користи библиотеке готових 

функција 

• користи језичке структуре 

• разликује типове података и 

користи их 

• користи функције 

• пренесе програм са рачунара на 

микроконтролер 

• објасни инсталирање ( 

репрограмирање) 

микроконтролера. 

Објашњавање  портова микроконтролера.  

Програмско окружење  

Упознавање са програмским језиком 

подешавање com - порта у com-порта у  

control panel-у 

Први пројекат - Здраво свете - Светлеће   

диоде које трепћу 

 

Разликује шилдове и 

прототипске плочице 

• Користи breardboard у раду са 

микроконтролером 

• Примењује приказ података на 

терминалу и унос података 

прско 

терминала 

• Разликује типове дигиталних 

излаза 

• Примењује тастере преко 

pullup или  pulldown отпорника. 

• Решава проблем дужег или 

краћег притиска на тастер. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Објашњавање breadboard где ће се 

повезивати електронске компоненте са 

микроконтролером 

Приказ података на терминалу и унос 

података прско терминала 

Рад са дигигалним излазима (LED диоде 

RGB диоде buzzer) 

Рад са тастерима преко pullup или  

pulldown отпорника.  

Решавање проблема дужег или краћег 

притиска на тастер. 

Рад са тастерима (проблем треперења 

тастера. хардверско и софтверско 

решавање проблема) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 
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•Примењује хардверско и 

офтверско 

решавање проблема у раду са 

тастерима 

• Користи транзистор као 

прекидач 

• Користи седмосегментни 

дисплеј 

• Омогућава 12С комуникацију 

са 

компонентом DS3231 за 

RTC(runtimeclock) 

• Примењује дисплеј за приказ 

времена. 

сетује датум и време 

• Комбинује серијско повезивање 

више 

седмосегментних дисплеја и 

временско мултиплексирање 

помоћу транзистора 

као прекидача. 

• Користи декодер приликом 

рада са 

седмосегментним дисплејима 

Креира 8 - битни или 16 - битни 

тајмер 

Примењује рад са прекидима 

(интераптима). 

Користи прекид услед промене 

стања еерro, меморије ЕЕРRОМ 

Ready Interrupt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронске 

компоненте и 

микроконтролери 

 

 

 

Транзистор као прекидач (укључивање и 

искључивање делова електронског кола)  

Класификација дисплеја 

Седмосегментни дисплеј, креирање 

хедера (заједничком катодом, 

заједничком анодом) 

I2С комуникација и комнонента DS3231 

за RTC (RunTomeClock) 

Дисплеј за приказ времена. 

Серијско повезивање више 

седмосегментних дисплеја и временско 

мултиплексирање помоћу транзистора 

као прекидача. Седмосегментни дисплеј 

са четири цифре. 

Коришћсње декодера приликом рада са 

седмосегментним дисплејима 

 Креирање 8 -битног или 16 -би гног 

тајмера Креирање функциј (delay_msа са 

великом прецизношћу 

 Рад са релејима 

Рад са прекидима (интераптима).  

PinChange INT interrupt 

TimerCompare и TimerOverflow.USART 

Rx Tx Interrupt 

 Комуникација са терминалом у 

интерапту. 

Комуникација са серијским плотером на 

рачунар 

Прекид услед промене стања ЕЕPROM 

меморије ЕЕРRОМ Reasy Interrupt Рад са 

флеш и епром меморијом Коришћсњс 
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Користи флеш и епром 

меморију. 

Користи екстерни еепром модул. 

Разликује тастатуре и њихову 

употребу 

Разуме АDС и користи Analog 

Comparator Interrupt 

Користи потенциометар. 

џојстик, активни buzzer, више 

тастера повезаних на самоједан 

пин (напонски разделник). 

У правља аналогним улазима 

(мењање вредности напона улаза 

помоћу потенииометра. 

фотоотпорника, NТС или РТС 

отпорником, исл 

Објасни капацитивни сензор 

Примењује PWM -Пулсно-

ширинску модулацију 

Разликује рад са дигиталним 

сензорима (Сензор боје, 

температурни сензор, 

Ултразвучни сензор...) 

Комбинује I2С комуникацију 

мастер- славе између више 

микроконтролера 

Примењује RFID читач картица 

Изводи комуникацију између 

микроконтролера и мобилног 

телефона (bluetooth) 

Изводи WIFI комуникацију 

екстерног еепром модула. 

 Тастатуре (4x4 тастатура, мебранска 

тастатура. капацитивна тастатура) 

ADC и Analog Comparatir Interrupt 

Коришћење потенциометра. цојстика, 

активног buzzera Више тастера повезани 

на само један пин (напонски разделник). 

Рад са аналогним улазима (мењање 

вредности напона улаза помоћу 

потенциометра. фотоотпорника. NTC или 

PTC отпорником. и сл 

Капацитивни сензор 

PWM -Пулсно-ширинска модулaција 

Рад са дигигалним сензорима (Сензор 

боје, температурни сензор. Ултразвучни 

сензор...) 

I2С комуникација мастер-славе између 

више микроконгролера 

RFID читач картица 

Комунокација између микрокоитролера и 

мобилног телефона (bluetooth) 

LED matrix (8x8 LED matrix, 8x8 RGB 

LED matrix. 4x8x8 LED matrix, креирање 

једноставних реклама и игрица 

LCD дисплеј 16x2 и LCD дисплеј 20x4. 

Рад са стринговима. 

SР1 комуникација. Коришћење Микро 

SD card modula 

Даљински унрављвач са сензором 

Рад са релејима 

Комуникација са другим ми 
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Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз вежбе, при чему се ученици се деле у групе до 15 ученика. Програм за трећи разред 

организован је кроз четири модула и блок наставу. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, 

индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, практичан рад, визуелне методе, вербалне 

микроконгролера и рачунара 

Креира рекламе и игрице . 

Користи LCD дисплеј 16x2 и 

LCD дисплеј 20x4. 

Примењује рад са стринговима. 

Спроводи SPI комуникацију. 

Користи Микро SD card modul 

Креира даљинско укључивање 

светла 

Повезује елементс 

микроконтролерског система у 

целину према приложеној шеми 

Моделује једноставан 

микроконгролерски сисгем са 

различитим типовима сензора и 

извршних елеменага 

Повезује систем са рачунаром и 

пребацује податке на и из 

рачунара 

Повезујс систeм са псрифсријом 

кроконтролером 
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методе, демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, 

софвтвери, шеме, панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет 

одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

 
 

Рачунарске мреже 
Програм додатне наставе 

Назив наставног предмета:Рачунарске мреже 

Разред: трећи 

 

Додатна настава се организује за ученике који су заинтересовани за шира знања из предмета, истрaживачки рад, 

самостално истраживање и коришћење  стручне литературе, штампе, проширивање стечених знања и њихова примена. 

 

 

 

Исходи Модул Садржај 

Укупан 

број 

часова 

- наведе и образложи елементе 

рачунарских комуникација 

- врсте преноса података 

       

Принципи    

рачунарских 

- Основни елементи рачунарских 

комуникација 

- Пренос података (са комутацијом 

4 
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- пореди врсте протокола 

- наведе врсте грешака током 

преноса података и објасни технике 

њиховог откривања 

- наведе предности и недостатке 

основних физичких топологија 

рачунарских мрежа 

комуникација  веза, са комутацијом пакета, 

виртуелноm везом) 

- Протоколи (без успоставлања везе, 

са успостављањем везе) 

- Управљање грешкама (извори, 

откривање, исправљање) 

- Категоризација рачунарских мрежа 

(по медијуму који се користи за 

пренос, по топологији, по временској 

постојаности. по простору, по 

функционалном односу чланова) 

- наводи и описује основне функције 

сваког нивоа OSI и ТСР/IР модела 

- наводи о објашњава намену 

главних ТСР/IР протокола 

- објасни појам IP адресе и прикаже 

структуру 

- IP адреса за сваку класу, разликује 

јавне и приватне мреже 

- користи ТСР/IР рутине за 

проналажење и отклањање кварова у 

мрежи 

Мрежна 

комуникација 

и протоколи  

 

 

- Стандарди, референтна тела и 

организације 

- OSI модел података 

- ТСР/IР модел 

- Скуп ТСР/IР протокола 

- IР адресирање (IPv4, IPv6) 

- Мрежна маска 

- Класе 1Р адреса 

- Јавне и приватне адресе 

- ТСР/IР рутине за решавање 

проблема на мрежи 

8 

-наведе и објасни карактеристике 

преносних медијума 

- упоређује каблове 

-врши избор каблова у зависности 

од захтева 

-наведе и објасни улогу интерфејса 

рачунара 

-опише функцију модема, hab-а, 

   

 

 

 

 

 

 

 

- Врсте преносних медијума 

- Карактеристике преносних медијума 

- Врсте каблова (коаксијални, са 

упреденим парицама, оптички) 

- Мрежна картица 

- Модем 

- ISDN Тсрминал адаптср 

- АDSL/DSL модел 
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switch-а, bridg-a, router-а и gateway-a 

-врши избор уређаја у зависности од 

захтева 

конфигурише мрежне уређаје 

Уређаји за 

повезивање 

- USB 

- FireWire 

- IгDA 

- Repeater 

- Hub 

- Вгidge 

- Switch 

- Router 

- Gateway 

 

 

10 

-објасни методе приступа  

-разликује мрежне технологије  

-анализира ограничења, предности и 

мане сваке технологије 

 -наводи и објашњава 

карактеристике WAN технологије 

- наводи и објашњава 

карактеристике технологија 

бежичног преноса  

-повезује мрежне уређаја у LAN 

мрежу и додељује им IР адресе 

- повеже две локалне мреже  

-повеже удаљеног члана са 

локалном мрежом -провери 

функционалност мреже  

-користи мрежне ресурсе 

Мрежне 

технологије и 

умрежавање 

 

-Управљање приступом 

-Управљање током  

-Еthernet 

 -Еthernet стандарди 

-Токеn ring 

- FDDI  

-WAN технологије (јавна телефонска 

мрежа, претплатничка линија, 

изнајмљена линија, Х.25, Frejm Relej, 

ATM), 

- Бежичне топологије (bluetooth, WiFi, 

WIMAX) 

-Повезивање мрежних уређаја  

-Приступ мрежним ресурсима 

12 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења  
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На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз вежбе, при чему се ученици се деле у групе до 15 ученика. Програм за трећи разред 

организован је кроз четири модула и блок наставу. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, 

индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, практичан рад, визуелне методе, вербалне 

методе, демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, 

софвтвери, шеме, панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет 

одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

Рачунарска логика 
Програм додатна наставе 

Назив наставног предмета: Рачунарска логика 

Разред: трећи 

 

Додатни рад се организује за ученике који показују веће интересовање и жељу за новим сазнањима која превазилазе 

оквире предвиђене планом и програмом, са циљем повезивања и примене научеог у свакодневном животу. 

Циљеви додатне наставе: 

- продубљивање знања стечених на редовној настави; 
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- припремити ученика да одржи предавање на неку ваннаставну или наставну, занимљивутему по сопственом избору или 

избору у договору са професором; 

- избор и мотивисање ученика за учешће на конкурсима. 

Задаци додатне наставе: 

- уочавање индивидуалних квалитета и интересовања ученика. 

Исходи Модул Садржај 

Укупан 

број 

часова 

-представи декадне бројеве бинарно, 

октално и хексадецимално 

-претвара бројеве из једног у други 

бројни систем 

-сабира, одузима, множи и дели у 

бинарном бројном систему 

-објасни начине означавања бројева 

-представи бројеве ВСD кодовима 

-објасни начин предстаљања 

ненумеричких података 

-наведе разлику између АSCI кода и 

UNICODE стандарда 

Бинарни 

запис 

података 

-Увод у бројне системе. 

Позициони и непозициони 

бројни системи 

-Бинарни бројни систем 

-Хексадецимални и 

октални бројни систем 

-Превођење из једног у 

други тежински бројни 

систем 

-Основне операције над 

неозначеним бинарним 

бројевима 

-Означени бројеви 

-Аритметика означених 

бројева 

-Бинарно представљање 

разломљених бројева 

-Представљање података у 

рачунару 

-Представљање 

нумеричких података 

8 
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-ВСD код 

-Представљање 

ненумеричких података 

-АSCI код 

-Unicode стандард. 

поссбан осврт на  

-UTF-8 

-користи основне идентитете Булове 

апгебре 

-пише таблицу истинитости задате 

логичке фунције и израза 

-наброји врсте основних логичких 

кола и познаје њихове карактеристике 

-нацрта симболичке ознаке и таблице 

истинитости за елементарна логичка 

кола 

-проверава рад елементарних логичких 

кола и правила Булове алгебре 

-врши минимизацију логичке 

функције 

-реализује логичке функције помоћу 

логичких кола 

 

 

 

 

 

 

 

 

Булова и 

прекидачка 

алгебра 

-Аксиоме и теореме 

Булове алгебре 

(комутативност. 

асоцијативност. 

дистрибутивност, 

неутрални елемент, 

комплементарност, Де 

Морганова правила, 

апсорпција) 

-Прекидачке функције и 

изрази 

-Задавање прекидачке 

функције 

-Логичке операције 

-Основна логичка кола И, 

ИЛИ, НЕ 

-Изведена логичка кола 

НИ, НИЛИ ЕКСИЛИ 

(ХОR),  ЕКСНИЛИ 

(ХNOR) 

-Логичке функције. 

Минимизација применом 

Карноових мапа. 

-Имплементација 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
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логичких функција 

помоћу елементарних 

кола 

-наводи разлике комбинациононих,  

секвенцијалних и мешовитих 

прекидачких мрежа 

-разликује полусабирач и потпуни 

сабирач 

-објасни структуру и начин рада 

сабирача 

-изведе једначину стања сабирача и 

реализује га логичким колима 

-навeде функције, објасни структуру и 

начин рада кодера, декодера, 

конвертора 

кода 

-наведе функције, објасни структуру и 

начин рада мултиплексера и 

демултиплексера 

-објасни рад различитих флип 

флопова, записује њихове табеле 

истинитости и наводи њихову 

употребу 

-користи универзална логичка кола за 

рсализацију логичко-прекидачких 

мрежа 

-реализује флип флои са NILI 

логичким колима 

-представи и објасни блок дијаграм 

коначног аутомата 

-црта блок шеме стационарних и 

Прекидачке 

мреже  

-Функције и струкгура 

ипрекидачких 

мрежа. 

-Структура 

комбинационих мрежа 

-Основне комбинационе 

мреже: 

-Сабирач. Полусабирач. 

-Мултиплексери. 

Демултиплексери. 

-Кодери. Декодери. 

Конвертори 

кодова 

-Основни меморијски 

елементи: 

асинхрони и синхрони 

флип- 

флопови (RS. ЈК, D. Т) и 

лечеви. 

-Структура 

секвенцијалних мрежа 

-Коначни аутомати. 

-Милијев. Муров аутомат 

-Дефиниција и основна 

класификација аутомата 

-Представљање аутомата 

-Регистри. 

-Типови регистара у 

15 
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померачких регистара, објашњава 

начин 

њиховог рада и начине уписивања и 

очитавања података 

-разликује асинхроне и синхроне 

бројаче, објасни рад бројача и црта 

временске дијаграме сигнала 

-наводи прeдности и недостаткe 

појсдиних бројача 

-врши класификацију меморија прeма 

начину записивања, начину приступа, 

технологији израде 

-објасни унутрашњу структуру и 

принцип рада меморијских кола 

-наводи разлике између динамичких и 

статичких полупроводничких 

меморија 

 

зависности од 

начина уписа и читања 

податка. 

-Регистри специјалне 

намене. 

-Бројачи 

-Мешовите мреже 

-меморијска кола, 

-аритметичке јединице. 

-Д/А и А/Д претварачи 

-Меморије ROM, PROM, 

EPROM, 

ЕЕPROM,  FLESH, RАМ. 

-Адресирање меморије. 
 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности и индивидуалних карактеристика ученика.  

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз теоријску наставу. Програм за трећи разред организован је кроз 3 модула. Наставник користи 

различите методе и облике рада. У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, 

софвтвери, шеме, панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења  
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Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет 

одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Четврти разред 

А1: ОПШТЕОБРАЗОВНИ  ПРЕДМЕТИ 

Српски језик и књижевност 
                                         

Предмет: Српски језик и књижевност 
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Наставни програм за четврти разред електротехничар рачунара 

Циљ учења српског језика и књижевности је унапређивање језичке и функционалне писмености; стицање и неговање 

језичке и књижевне културе; оспособљавање за тумачење и вредновање књижевних дела; афирмисање и прихватање 

вредности хуманистичког образовања и васпитања ученика; развијање личног, националног и културног идентитета, 

љубави према матерњем језику, традицији и култури српског народа и других народа и етничких заједница. 

 

 

Област 
Број 

часова 
Садржај Исходи Стандарди 

Језик 20 

ЈЕЗИК 

 

Синтакса 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стилистика 

 

 

 

 

 

Општа 

лингвистика 

 

 

- разликује основна 

значења и функције 

падежа; 

- разликује све 

типове независних 

предикатских 

реченица и препозна 

специјалне 

независне реченице; 

- разликује 

напоредне односе 

међу речима, 

синтагмама и 

реченицама;  

- препозна различите 

врсте зависних 

реченица;  

- правилно употреби 

и препозна значења 

2CJK.1.1.4. Познаје врсте и подврсте 

речи; примењује норму у вези с 

облицима речи у фреквентним 

случајевима (укључујући и гласовне 

промене у вези с облицима речи); 

издваја делове речи у вези с облицима 

речи (граматичка основа и наставак за 

облик) у једноставнијим случајевима; 

издваја делове речи у вези с грађењем 

речи (префикс, творбена основа, суфикс) 

у једноставнијим случајевима; 

препознаје основне начине грађења 

речи; примењује норму у вези с 

грађењем речи (укључујући и гласовне 

промене у вези с грађењем речи); 

примењује постојеће моделе при 

грађењу нових речи. 

2CJK.2.1.4. Има шира знања о врстама и 

подврстама речи; уме да одреди облик 

променљиве речи и да употреби реч у 

 



Школски програм 2022-2026. 
 

 

 

915 

 

 

личних глаголских 

облика; 

 

 

- препозна у тексту и 

наведе особине 

књижевноуметничко

г и научног стила; 

- процени 

поузданост података 

које преузима са 

интернета при 

писању текста 

научним стилом; 

 

 

 

- покаже основна 

општелингвистичка 

знања о еволуцији 

језика и сродности 

између неких језика; 

задатом облику; познаје појам морфеме; 

дели реч на творбене морфеме у 

једноставнијим случајевима и именује те 

морфеме; познаје основне начине 

грађења речи; примењује норму у вези с 

облицима речи у мање фреквентним 

случајевима. 

2CJK.3.1.3. Има детаљнија знања о 

морфологији у ужем смислу и творби 

речи у српском језику (дели реч на 

творбене морфеме у сложенијим 

случајевима и именује те морфеме). 

2CJK.1.1.6. Има лексички фонд који је у 

складу са средњим нивоом образовања; 

прави разлику између формалне и 

неформалне лексике и употребљава их у 

складу са приликом; има основна знања 

о значењу речи; познаје основне 

лексичке односе (синонимију, 

антонимију, хомонимију); познаје 

метафору као лексички механизам; нема 

одбојност према речима страног 

порекла, али их не прихвата некритички 

и аутоматски; познаје појам термина и 

фразеологизма; познаје најважније 

речнике српског језика и уме да се њима 

користи. 

2CJK.2.1.6. Има богат и уразноличен 

лексички фонд (укључујући и 

интелектуалну и интернационалну 

лексику и познавање најфреквентнијих 
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интернационалних префикса и суфикса). 

Тај фонд употребљава у складу с 

приликом; види језик као низ 

могућности које му служе да изрази 

индивидуално искуство и усмерен је ка 

богаћењу сопственог речника; познаје 

хиперонимију/хипонимију, паронимију; 

разликује лексичке слојеве; познаје 

метонимију као лексички механизам. 

2CJK.1.1.5. Правилно склапа реченицу; 

разликује синтаксичке јединице; 

разликује активне и пасивне реченице; 

уме да анализира једноставније 

реченице грађене по основним 

моделима и проширене прилошким 

одредбама. 

 

Књижевност 57 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

Послератна и 

савремена 

књижевност 

 

 

Дијалог књижевних 

епоха 

 

- утврди тематске, 

идејне,  језичке, 

композиционе и 

жанровске особине 

књижевног текста; 

- протумачи 

књижевни текст 

стављајући га у 

одговарајући 

културноисторијски  

контекст; 

- користи 

књижевнотеоријске 

2СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из 

обавезног школског програма и 

локализује их у контекст стваралачког 

опуса и књижевноисторијски контекст.  

2СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни 

текст увидом у његове интеграционе 

чиниоце (доживљајни контекст, 

тематско-мотивски слој, композиција, 

ликови, форме приповедања, идејни 

слој, језичко-стилски аспекти...). 

2СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и 

самостално тумачи књижевноуметничка 

и књижевнонаучна дела из обавезног 

школског програма, као и додатне 
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термине у тумачењу 

књижевног дела; 

- постави 

проблемско питање 

у вези са 

књижевноуметнички

м делом,  износи суд 

о њему и 

аргументује свој суд; 

- повеже одређене 

теорије 

(егзистенцијализам, 

теорија 

рецепције/отоворено

г дела) са 

књижевноуметнички

м текстом;  

- препозна 

интертекстуалност; 

- самостално бира 

књижевна дела изван 

програма ослањајући 

се на стечена знања 

и усвојене 

вредности;  

- повеже историјске, 

религијске, 

политичке теме у 

делима која обрађује 

са изградњом или 

преиспитивањем 

(изборне) и факултативне 

књижевноуметничке и књижевнонаучне 

текстове; током интерпретације 

поуздано користи стечена знања о 

стваралачком опусу аутора и 

књижевноисторијском контексту. 

2СЈК.1.2.2. Познаје књижевнотеоријску 

терминологију и доводи је у 

функционалну везу са примерима из 

књижевних  и неуметничких  текстова 

предвиђених програмом. 

2СЈК.2.2.2. Познаје књижевнотеоријску 

терминологију и књижевнотеоријска 

знања адекватно примењује у тумачењу 

књижевних дела предвиђених 

програмом. 

2СЈК.3.2.2. Влада књижевнотеоријском 

терминологијом и теоријска знања 

адекватно примењује у тумачењу 

књижевноуметничких и 

књижевнонаучних дела која су 

предвиђена школским програмом и 

других дела ове врсте различитих 

жанрова, изван школског програма. 

2СЈК.1.2.3. У тумачењу 

књижевноуметничких и 

књижевнонаучних дела разликује 

методе унутрашњег и спољашњег 

приступа.  

2СЈК.2.2.3. Разликује методе 

унутрашњег и спољашњег приступа у 



Школски програм 2022-2026. 
 

 

 

918 

 

 

националног 

идентитета у њима;  

- расправља о 

елементима родне 

осетљивости у 

делима која 

обрађује; 

 

интерпретацији књижевноуметничког и 

књижевнонаучног дела и адекватно их 

примењује приликом разумевања и 

тумачења ових врста дела. 

2СЈК.2.2.4. Уочава и образлаже 

поетичке, језичке, естетске и структурне 

особине књижевноуметничких и 

књижевнонаучних дела у оквиру 

школске лектире; процењује да ли је 

сложенији књижевнонаучни текст 

(аутобиографија, биографија, мемоари, 

дневник, писмо, путопис...) добро 

структуриран и кохерентан, да ли су 

идеје изложене јасно и прецизно; уочава 

стилске поступке у 

књижевноуметничком и 

књижевнонаучном тексту; процењује 

колико одређене одлике текста утичу на 

његово разумевање и доприносе 

тумачењу значења текста. 

2СЈК.1.2.5. Уочава основне особине 

књижевности као дискурса и разликује 

га у односу на остале друштвене 

дискурсе. 

2СЈК.2.2.5. Образлаже основне елементе 

књижевности као дискурса у односу на 

остале друштвене дискурсе (нпр. 

присуство/одсуство приповедача, 

приповедни фокус, статус историјског и 

фиктивног итд.). 

2СЈК.3.2.5. Разуме основне елементе 
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књижевности као дискурса (пореди нпр. 

присуство/одсуство приповедача, 

приповедни фокус, статус историјског и 

фиктивног итд.) у односу на остале 

друштвене дискурсе и та сазнања 

употребљава у тумачењу књижевних 

дела. 

2СЈК.1.2.6. Наводи основне 

књижевноисторијске и поетичке одлике 

стилских епоха, праваца и формација у 

развоју српске и светске књижевности и 

повезује их са делима и писцима из 

обавезне лектире школског програма. 

2СЈК.2.2.6. Приликом тумачења 

књижевноуметничких и 

књижевнонаучних дела из школског 

програма примењује знања о основним 

књижевноисторијским и поетичким 

одликама стилских епоха, праваца и 

формација у развоју српске и светске 

књижевности. 

 

Језичка култура 16 

ЈЕЗИЧКА  
КУЛТУРА 

Усмено и писано 

изражавање  

 

Правопис 
 

 

 

 

 

 

- правилно користи 

знаке интерпункције 

(тачку, запету, тачку 

са запетом, упитник, 

узвичник, две тачке, 

три тачке, црту, 

2CJK.2.3.2. Саставља сложенији 

говорени и писани текст (из језика, 

књижевности или слободна тема) 

користећи се описом, приповедањем и 

излагањем (експозицијом); у говореној 

или писаној расправи прецизно износи 

своје идеје и образлаже свој став; труди 

се да говори и пише занимљиво, правећи 

прикладне дигресије и бирајући 
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заграду, наводнике); 

 

 

- говори јавно и пред 

већим 

аудиторијумом о 

темама из језика, 

књижевности и 

културе; 

- напише састав на 

тему из језика и 

књижевности, 

уважавајући начела 

правописа и језичке 

норме. 

занимљиве детаље и одговарајуће 

примере; уочава поенту и излаже је на 

прикладан начин; прецизно износи свој 

доживљај и утиске поводом књижевног 

или другог уметничког дела; сажето 

препричава сложенији књижевни текст и 

резимира сложенији књижевни и 

неуметнички текст на теме непосредно 

везане за градиво; пише извештај и 

реферат; примењује правописну норму у 

случајевима предвиђеним програмом. 

2CJK.2.3.1. Говори у званичним 

ситуацијама, јавно и пред већим 

аудиторијумом о темама из области 

језика, књижевности и културе, 

користећи се књижевним језиком и 

одговарајућом терминологијом; 

учествује у јавним разговорима са више 

учесника; процењује слушаоца односно 

аудиторијум и обликује свој говор према 

његовим потребама и могућностима; 

има потребу и навику да развија 

сопствену говорну културу; с пажњом и 

разумевањем слуша теже излагање (нпр. 

предавање) с темом из језика, 

књижевности и културе; слуша 

критички, процењујући говорникову 

аргументацију и објективност. 

2СЈК.3.3.2. Излаже (у званичним 

ситуацијама, јавно и пред већим 

аудиторијумом) и пише о темама из 
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Обавезни садржаји 

 

Васка Попа „Кора―  

Миодраг Павловић „Пробудим се―, „Научите пјесан―  

Бранко Миљковић „Ватра и ништа― 

Стеван Раичковић, „Записи о црном Владимиру― 

Иван В. Лалић „Писмо― 

Избор из светске модерне лирике: 

Ж. Превер – критика послератног градског живота у Паризу, љубавни тонови;  

В. Х. Одн – религијски и етички мотиви, комбиновање традиционалне форме и експериментисање;  

А. Ахматова – пролазност живота, живот под диктатуром;  

Ј. Бродски – музикалност и ритмичност, јединство значења и звучања песме; 

Иво Андрић „Проклета авлија― 

Добрица Ћосић „Корени― 

Меша Селимовић „Дервиш и смрт― 

Албер Ками „Странац― 

Семјуел Бекет „Чекајући Годоа―    

области језика, књижевности и културе; 

има развијене говорничке (ораторске) 

вештине; претпоставља различите 

ставове аудиторијума и у складу с тим 

проблематизује поједине садржаје; 

препознаје и анализира вербалну и 

невербалну реакцију саговорника 

односно аудиторијума и томе 

прилагођава свој говор; слушајући 

говорника, процењује садржину и форму 

његовог говора и начин говорења. 
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― Борхесове приче „Чекање‖  

Данило Киш „Енциклопедија мртвих― 

Милорад Павић „Хазарски речник―  

Борислав Пекић „Нови Јерусалим―  

Вилијам Шекспир „Хамлет― 

Ф. М. Достојевски „Злочин и казна― или „Браћа Карамазови― 

 

   

 ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА (16 часова) 

 

Правопис (6 часова) 

Правилна употреба знакова интерпункције (тачке, запете, тачке са запетом, упитника, узвичника, две тачке, три тачке, 

црте, заграде, наводника) у писаном и куцаном тексту.  

 

Усмено изражавање (2 часа) 

Указивање на смисао и значај неговања говорне културе.  

 

Писано изражавање (8 часова) 

Израда четири писмена задатка и писање унапређене верзије писменог задатка (исправка писменог задатка) 

Припрема за израду писмених задатака 

 

Настава Српског језика и књижевности треба да буде усмерена ка развоју међупредметних компетенција: компетенције 

за учење, комуникацију и сарадњу, естетску компетенцију, дигиталну, компетенцију за рад са подацима, учешће у 

демократском друштву и здрав живот. 

 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

 

Ученик има знања из области српског језика и српске и светске књижевности. Влада усменом и писаном комуникацијом: 

говори и пише поштујући књижевнојезичку норму, уобличава логичан и стилски складан говорени и писани текст, разуме 
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и критички промишља оно што прочита, има развијен речник. Чита, доживљава и тумачи књижевно дело; користи читање 

да боље разуме себе, друге и свет око себе; прочитао је најважнија књижевна дела из националне и светске културне 

баштине. Има навику и потребу да развија говорну и читалачку културу, како ради сопственог усавршавања тако и ради 

очувања и богаћења националне културе.  

 

Основни ниво  

Говори јасно и течно, поштујући књижевнојезичку норму; има културу слушања туђег излагања. Саставља једноставнији 

говорени или писани текст који је логичан, добро структуриран и стилски складан; користи оба писма (дајући предност 

ћирилици), влада основним писаним жанровима потребним за школовање и учешће у друштвеном животу. У различите 

сврхе чита књижевне и неуметничке текстове средње тежине, разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености 

и критички промишља једноставнији књижевни и неуметнички текст.  

Има основна знања о језику уопште; разликује књижевни српски језик од дијалекта и има потребу да учи, чува и негује 

књижевни језик. Има основна знања о гласовима, речима и реченицама српског језика и зна да примени одређена 

граматичка правила у говору и писању. Има развијен речник, у складу са средњим нивоом образовања, а речи 

употребљава у складу са приликом.  

Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст стваралачког опуса и у 

књижевноисторијски контекст. Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и 

формација у развоју српске и светске књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезне лектире школског 

програма. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из 

обавезне школске лектире. Формира читалачке навике и знања схватајући значај читања за сопствени духовни развој.  

 

Средњи ниво  

Говори пред аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и културе; саставља сложенији говорени или 

писани текст, прецизно износећи идеје; у различите сврхе чита теже књижевне и неуметничке текстове и има изграђен 

читалачки укус својствен образованом човеку; разуме и критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст.  

Има шира знања о језику уопште и основна знања о језицима у свету. Зна основне особине дијалеката српског језика и 

смешта развој књижевног језика код Срба у друштвени, историјски и културни контекст. Има шира знања о гласовима, 
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речима и реченицама српског језика и та знања уме да примени у говору и писању. Има богат речник и види језик као низ 

могућности које му служе да се прецизно изрази. Тумачи кључне чиниоце структуре књижевног текста као и његове 

тематске, идејне, поетичке, стилске, језичке, композиционе и жанровске особине. Познаје књижевне термине и адекватно 

их примењује у тумачењу књижевних дела предвиђених програмом. Самостално уочава и анализира проблеме у 

књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на основу примарног текста. Користи препоручену и ширу, 

секундарну литературу у тумачењу књижевних дела предвиђених програмом.  

 

Напредни ниво  

Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе које су предвиђене градивом; има развијене говорничке 

вештине; пише стручни текст на теме из језика и књижевности; продубљено критички промишља сложенији књижевни и 

неуметнички текст, укључујући и ауторове стилске поступке; изграђује свест о себи као читаоцу.  

Има детаљнија знања о језику уопште, као и о граматици српског језика. Има основна знања о речницима и структури 

речничког чланка.  

Критички чита, тумачи и вреднује сложенија књижевна дела из обавезног школског програма, као и додатна (изборна). 

Користи више метода, гледишта и компаративни приступ у тумачењу књижевног текста. Свој суд о књижевном делу 

аргументовано износи стално имајући на уму примарни текст, као и друге текстове, анализирајући и поредећи њихове 

поетичке, естетске, структурне и лингвистичке одлике, укључујући и сложеније стилске поступке. Шири читалачка знања 

и примењује стратегије читања које су усаглашене са типом књижевног дела и са читалачким циљевима (доживљај, 

истраживање, стваралаштво).  

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Језик 

Основни ниво  

Има основна знања о томе шта је језик уопште и које функције има; поштује свој језик и поштује друге језике. Зна 

основне податке о дијалектима српског језика и о дијалекатској основи књижевног језика; подједнако цени екавски и 

ијекавски изговор као равноправне изговоре српског књижевног језика; има основна знања о развоју књижевног језика, 

писма и правописа код Срба. Има основна знања о гласовима српског језика; познаје врсте и подврсте речи, примењује 

језичку норму у вези са облицима речи и у вези са њиховим грађењем; правилно склапа реченицу и уме да анализира 
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реченице грађене по основним моделима. Има основна знања о значењу речи; познаје најважније речнике српског језика 

и уме да се њима користи. Уме да износи властите ставове говорећи јасно и течно, поштујући књижевнојезичку норму и 

правила учтивости; има културу слушања туђег излагања. Овладао је складним писањем једноставнијих форми и 

основних жанрова (писмо, биографија, молба, жалба, захтев, ПП презентација и сл.), користећи компетентно оба писма, 

дајући предност ћирилици и примењујући основна правила језичке норме. На крају школовања саставља матурски рад 

поштујући правила израде стручног рада.  

 

Средњи ниво  

Има шира знања о језику уопште и основна знања о језицима у свету, њиховој међусобној сродности и типовима. Зна 

основне особине дијалеката српског језика и основна правила екавског и ијекавског изговора. Има шира знања о 

гласовима српског језика; зна правила о наглашавању речи и разликује књижевни од некњижевног акцента; има шира 

знања о врстама и подврстама речи, њиховим облицима и начинима њиховог грађења; познаје врсте реченица и анализира 

реченице грађене по различитим моделима. Има богат речник и уме да употреби одговарајућу реч у складу са приликом; 

усмерен је ка богаћењу сопственог речника. Изражајно чита и негује сопствени говор. Саставља сложеније писане 

текстове о различитим темама поштујући језичку норму. Користи стручну литературу и пише складно извештај и 

реферат.  

 

Напредни ниво  

Има детаљнија знања о језику уопште и детаљнија знања о граматици српског језика (акцентима, саставу речи, значењу 

падежа и глаголских облика, структури реченице); познаје структуру речничког чланка. Говори о одабраним темама као 

вешт говорник; пажљиво слуша и процењује вербалну и невербалну реакцију свог саговорника и томе прилагођава свој 

говор. Складно пише есеј, стручни текст и новински чланак доследно примењујући књижевнојезичку норму.  

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Књижевност  

Основни ниво  
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Редовно чита књижевна дела из обавезног школског програма, зна значајне представнике и дела из светске и српске 

књижевности. Укратко описује своја осећања и доживљај књижевног или другог уметничког дела. Уочава и наводи 

основне поетичке, естетске и структурне особине књижевног и неуметничког текста погодног за обраду градива из језика 

и књижевности; уме да их именује и илуструје. Разуме књижевни и неуметнички текст: препознаје њихову сврху, издваја 

главне идеје текста; прати развој одређене идеје у тексту; наводи примере из текста и цитира део/делове да би анализирао 

текст или поткрепио сопствену аргументацију; резимира и парафразира делове текста и текст у целини. Издвојене 

проблеме анализира у основним слојевима значења. Основне књижевне термине доводи у функционалну везу са 

примерима из књижевног текста. Разуме зашто је читање важно за формирање и унапређивање своје личности, богаћење 

лексичког фонда. Развија своје читалачке способности. Разуме значај књижевности за формирање језичког, литерарног, 

културног и националног идентитета. Схвата значај очувања књижевне баштине и књижевне културе.  

 

Средњи ниво  

Тумачи књижевна дела из обавезног школског програма и поседује основна знања о књижевноисторијском и поетичком 

контексту који та дела одређује. Самостално уочава и анализира значењске и стилске аспекте књижевног дела и уме да 

аргументује своје ставове на основу примарног текста. Разуме и описује функцију језика у стваралачком процесу. У 

тумачењу књижевног дела примењује адекватне методе и гледишта усклађена са методологијом науке о књижевности. 

Познаје књижевнонаучне, естетске и лингвистичке чињенице и уважава их приликом обраде појединачних дела, стилских 

епоха и праваца у развоју српске и светске књижевности. На истраживачки и стваралачки начин стиче знања и читалачке 

вештине, који су у функцији проучавања различитих књижевних дела и жанрова и развијања литерарног, језичког, 

културног и националног идентитета. Има изграђене читалачке навике и читалачки укус својствен културном и 

образованом човеку. Примењује сложене стратегије читања. Мења аналитичке приступе за које оцени да нису 

сврсисходни. Процењује колико одређене структурне, језичке, стилске и значењске одлике текста утичу на његово 

разумевање.  

 

Напредни ниво  

Анализира поетичке, естетске и структурне одлике књижевног текста. Поуздано позиционира књижевни текст у 

књижевнотеоријски и књижевноисторијски контекст. Примењује одговарајуће поступке тумачења адекватне књижевном 
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делу и њима сагласну терминологију. Користи више метода и гледишта и компаративни приступ да употпуни своје 

разумевање и критички суд о књижевном делу. Самостално уочава и тумачи проблеме у књижевном делу и своје ставове 

уме да аргументује на основу примарног текста и литерарно-филолошког контекста. Критички повезује примарни текст 

са самостално изабраном секундарном литературом. Самостално одабира дела за читање према одређеном критеријуму, 

даје предлоге за читање и образлаже их. Познаје и примењује начине/стратегије читања усаглашене са типом текста 

(књижевним и неуметничким) и са жанром књижевног дела. Разуме улогу читања у сопственом развоју, али и у развоју 

друштва. Има развијену, критичку свест о својим читалачким способностима. 

 

Међупредметне компетенције 

Настава Српског језика и књижевности треба да буде усмерена ка развоју међупредметних компетенција: компетенције 

за учење, комуникацију и сарадњу, естетску компетенцију, дигиталну, компетенцију за рад са подацима, учешће у 

демократском друштву и здрав живот. 

 

 

Начин реализације садржаја 

Полазећи од датих исхода и кључних појмова садржаја наставник планирани програм контекстуализује, односно планира 

наставу и учење према потребама одељења имајући у виду карактеристике, наставне материјале које ће користити, 

техничке услове, наставна средства и медије којима школа располаже, као и друге ресурсе школе и локалне средине.  

Приликом планирања наставе и учења наставник се руководи: 

 индивидуалним разликама међу ученицима у погледу начина учења, темпа учења и брзине напредовања; 

 интегрисаним приступом у којем постоји хоризонтална и вертикална повезаност унутар истог предмета и различитих 

наставних предмета; 

 партиципативним и кооперативним активностима које омогућавају сарадњу; 

 активним и искуственим методама наставе и учења;  

 уважавањем свакодневног искуства и знања које је ученик изградио ван школе, повезивањем активности и садржаја 

учења са животним искуствима ученика и подстицањем примене наученог и свакодневном животу; 

 неговањем радозналости, одржавањем и подстицањем интересовања за учење и континуирано сазнавање; 

 редовним и осмишљеним прикупљањем релевантних података о напредовању ученика, остваривању исхода учења и 

постигнутом степену развоја компетенција ученика. 
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Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и реализује се у складу са 

Правилником о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању и по препорукама за праћење и вредновање 

постигнућа ученика датих у оквиру Упутства за дидактичко-методичко остваривање програма.  

 

                                                                                   

Енглески језик 
ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК -ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

Циљ учења страног језика је развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицање позитивног односа према 

другим културама уз уважавање различитости и усвајање знања и умења потребних у комуникацији на страном језику у 

усменом и писаном облику. 

 разред: ЧЕТВРТИ 

смер:  ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР  РАЧУНАРА 

недељни фонд часова: 2 часа 

годишњи фонд часова: 62 часа 

 

ОБЛАСТ/ 

TEMA 

ИСХОДИ СТАНДАРДИ САДРЖАЈ 

 

СЛУШАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

усменог говора 

 

● разуме суштину битних 
информација са радија или 
телевизије, презентација или 
дискусија о актуелним збивањима 
или о стварима којс сс њсга тичу 
на приватном и професионапном 
плану, уколико се говори 
разговстно стандардним језиком 

2.ст.1.1.1. разуме краће поруке, обавештења и 

упутства која се саопштавају разговетно и 

полако.  

2.ст.1.1.2. схвата смисао краће спонтане 

интеракције између двоје или више 

са/говорника у личном, образовном и јавном 

контексту. 

2.ст.1.1.3. схвата општи смисао информације 

или краћих монолошких излагања у 

образовном и јавном контексту. 

2.ст.1.1.4. схвата смисао прилагођеног аудио 

   

ОПШТЕ ТЕМЕ 

 

• Свакодневни живот 

(планови за будућност. 

посао и каријера) 

• Образовање (могућност 

образовања у 

иностранству, размена 

ученика, усавршавање у 

струци) 
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и видео записа у вези с темама из 

свакодневног живота (стандардни 

говор, разговетни изговор и спор ритам 

излагања). 

2.ст.2.1.1. разуме суштину и битне 

појединости порука, упутстава и обавештења 

о темама из свакодневног живота и 

делатности. 

2.ст.2.1.2. разуме суштину и битне 

појединости разговора или расправе између 

двоје или више са/говорника у приватном, 

образовном и јавном контексту. 

2.ст.2.1.3. разуме суштину и битне 

појединости монолошког излагања у 

образовном и јавном контексту уколико је 

излагање јасно и добро структурирано. 

2.ст.2.1.4. разуме суштину аутентичног 

тонског записа (аудио и видео запис) о 

познатим темама, представљених јасно и 

стандaрдним језиком 

 

• Друштвено уређење и 

политички систем у 

земљама чији се језик учи 

• Културни живот 

(манифестације, сајмови и 

изложбе општег карактера 

и везане за струку) 

• Медији (утицај медија) 

• Историјске везе Србије и 

земаља чији се језик учи 

• Свег компјутера 

(оглашавње на 

различитим глобалним 

мрежама, виртуелни свет 

комуникације) 

 

СТРУЧНЕ ТЕМЕ 

• Материјапи, 

средства.сировине и 

производи 

• Алати. машине и уређаји 

у струци 

• Припрема. производња и 

контрола производног 

процеса 

• Мере заштите и очувања 

радне и животне средине 

• Праћење новина у 

области струке 

• Пословна комуникација 

на страном језику 

ЧИТАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

прочитаних 

текстова 

● разуме смисао сложенијих текстова 

шематских приказа, упутстава, 

уговора 

● разуме и користи обавештења из 

стручних текстова везаних за струку 

 

● разуме текстове у којима се износи 

лични став или носебно гледиште 

2.ст.1.2.1. разуме општи смисао једноставних 

краћих текстова у вези с блиским темама, у 

којима преовлађују 

фреквентне речи и интернационализми. 

2.ст.1.2.2. проналази потребне информације у 

једноставним текстовима (нпр. огласи, 

брошуре, обавештења, кратке новинске 

вести).  

2.ст.1.2.3. разуме једноставне личне поруке и 

писма. 
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2.ст.1.2.4. уочава потребне детаље у 

текстовима из свакодневног живота (натписи 

на јавним местима, упутства о 

руковању, етикете на производима, јеловник 

и сл.).  

2.ст.1.2.5. разуме кратке адаптиране одломке 

књижевних дела, и друге поједностављене 

текстове који се односе на цивилизацијске 

тековине, културу и обичаје свог и других 

народа. 

2.ст.2.2.1. разуме општи смисао и релевантне 

информације у текстовима о блиским темама 

из образовног и јавног 

контекста.  

2.ст.2.2.2. открива значење непознатих речи 

на основу контекста који му је близак. 

2.ст.2.2.3. разуме описе догађаја, осећања и 

жеља у личној преписци. 

 2.ст.2.2.4. проналази потребне информације 

у уобичајеним писаним документима (нпр. 

пословна преписка, проспекти, формулари). 

 2.ст.2.2.5. проналази специфичне поједи- 

ности у дужем тексту са претежно сложеним 

структурама, у комe се износе мишљења, 

аргументи и критике (нпр. 

новински чланци и стручни текстови). 

2.ст.2.2.6. разуме адаптиране књижевне 

текстове и прилагођене текстове који 

се односе на цивилизацијске тековине, 

културу и обичаје свог и других народа. 

 

релевантна за струку 

 

 

 

ГРАМАТИЧКИ 

САДРЖАЈИ 

 I  РЕЧЕНИЦА 

– Сви типови 

упитних реченица 

– Директна и 

индиректна питања 

– Индиректни говор: 

рецептивно и 

продуктивно 

а) изјаве и питања – без 

промене глаголског 

времена (глагол главне 

реченице у једном од 

садашњих времена) б) 

молбе, захтеви, наредбе 

в) изјаве и питања са 

променом глаголских 

времена 

– Релативне клаузе 

– Све врсте 

сложених реченица 

(временске, клаузе , 

клаузе, итд.). 

II ИМЕНИЧКА ГРУПА 

1. Члан 

Разлике између одређеног 
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 и неодређеног члана у 

ширем контексту 

2. Именице 

– Бројиве и небројиве 

именице 

3. Заменички облици 

а) Заменице 

Личне заменице у 

функцији субјекта и 

објекта 

– Показне заменице 

– Односне заменице б) 

детерминатори 

– Показни детерминаотри 

– Неодређени 

детерминатори 

– Присвојни 

детерминатори 

4. Придеви 

– Обновити компарацију 

придева 

– too/not…enough/not 

as…(as)/…than 

5. Бројеви 

– Обновити просте и 

редне бројеве 

6. Кванитификатори 

 

III  ГЛAГОЛСКА ГРУПА 

1. Глаголи 

– Обновити и утврдити 

ГОВОР 

 
Усмена 
продукција 

Оспособљавање 
ученика за 
кратко 
монолошко 

излагање и за 

учешће у 

дијалогу на 

страном језику 

 

 

● представи припремљену 
презентацију која се 

односи на теме везане за 

области личног 

интересовања, школско 

градиво или струку 

● говори о утисцима, 
употребљавајуњи и 
комплексније изразе 

● даје дужи опис свакодневних 
радњи из свог окружења, 
описује прошле активности, 

свакодневне обавезе, 

ланове, радне задатке и 

начин организовања 

 

● даје релевантне податке са неке 

презентације или из дискусије 

везане за струку 

2.ст.1.3.1. уме да оствари друштвени контакт 

(нпр. поздрављање, представљање, 

захваљивање).  

2.ст.1.3.2. изражава слагање/неслагање, 

предлаже, прихвата или упућује понуду или 

позив.  

2.ст.1.3.3. тражи и даје једноставне 

информације, у приватном, јавном и 

образовном контексту. 

 2.ст.1.3.4. описује блиско окружење (особе, 

предмете,места, активности, догађаје).  

2.ст.1.3.5. излаже већ припремљену кратку 

презентацију о блиским темама.  

2.ст.1.3.6.преноси или интерпретира кратке 

поруке, изјаве, упутства или питања. 

2.ст.1.3.7. излаже једноставне, блиске 

садржаје у вези сa културом и традицијом 

свог и других народа. 

2.ст.2.3.1. започиње, води и завршава 

једноставан разговор и укључује се у 

дискусију на теме како од личног интереса, 

тако и оне о свакодневном животу.  

2.ст.2.3.2. износи лични став, уверења, 

очекивања, искуства, планове 

као и коментаре о мишљењима других 

учесника у разговору.  

2.ст.2.3.3. размењује, проверава, потврђује 

информације о познатим темама у 

формалним ситуацијама (нпр. у установама и 

на јавним местима).  
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2.ст.2.3.4. описује или препричава стварне 

или измишљене догађаје, осећања, искуства.  

2.ст.2.3.5. излаже већ припремљену 

презентацијуо темама из свог окружења или 

струке.  

2.ст.2.3.6. извештава о догађају, разговору 

или садржају нпр. књиге, филма и сл. 

2.ст.1.5.1. користи задовољавајући број 

фреквентних речи и израза које му 

омогућавају изражавање основних 

комуникативних функција у свакодневним 

ситуацијама. 

 

 

сва садашња времена 

– Обновити и утврдити 

сва прошла времена 

– Разлика између Used to 

Past Continuous 

– Обновити и утврдити 

све начине за изражавање 

будућности 

–Глаголи стања 

– Модални глаголи: 

should, must, will, may, 

might, 

– Пасивне конструкције – 

the Present Simple, Past 

Simple , Present Perfect 

(продуктивно и 

рецептивно), постала 

времена само рецеп- 

тивно 

– wish + Past simple 

/would- Have something 

done (само рецептивно) 

2. Први и други 

кондиционал (рецептивно 

и продуктивно); трећи 

кондиционал 

(рецептивно) 

3. Предлози, 

најчешћи предлози за 

оријентацију у времену и 

простору. 

ПИСАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

писање краћих 

текстова 

различитог 

садржаја 

•  

• • напише писмо или нешто 

• дужи текст да би саопштио 

информацију или указао на лични 

став или супротстављање мишљења 

•  

• - напише извештај или протокол о 

догађају или са састанка 

• - писмено конкурише за 

• неки посао 

•  

2.ст.1.4.1. пише кратке белешкe и једноставне 

порукe (нпр. изражава захвалност, извињење, 

упозорење). 2.ст.1.4.2.пише приватно писмо о 

аспектима из свакодневног живота (нпр. 

описује људе, догађаје, места, осећања). 

2.ст.1.4.3. попуњава образац/упитник, 

наводећи личне податке, образовање, 

интересовања и сл.  

2.ст.1.4.4. пише једноставне текстове према 

моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, 

графикона, детаљних упутстава. 2.ст.1.4.5. 

преводи или интерпретира информације из 

једноставних порука, бележака или образаца. 

2.ст.2.4.1. пише белешке или одговара на 

поруке, истичући битне детаље. 

 2.ст.2.4.2. у приватној преписци, тражи 

или преноси информације, износи лични став 
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и аргументе.  

2.ст.2.4.3. пише, према 

упутству,дескриптивне и наративне текстове 

о разноврсним темама из области личних 

интересовања и искустава. 2.ст.2.4.4. пише 

кратке, једноставне есеје о различитим 

темама из личног искуства, приватног, 

образовног и јавног контекста. 2.ст.2.4.5. 

пише  извештај или прослеђује вести 

(преводи, интерпретира, резимира, сажима) у 

вези са кратким и/или једноставним текстом 

из познатих области који чита или слуша. 

2.ст.1.5.2. саставља кратке, разумљиве 

реченице користећи једноставне језичке 

структуре. 

2.ст.1.5.4. пише с одговарајућом 

ортографском тачношћу уобичајене речи које 

користи у говору.  

2.ст.1.5.5. примењује основну правописну 

норму 

2.ст.2.5.4. пише прегледан и разумљив текст у 

коме су правопис, интерпункција и 

организација углавном добри. 

 

Комуникативне 

функције 
-представљање себе и 

других 

-поздрављање (састајање, 

растанак; формално, 

неформално, 

регионално специфично) 

-идентификација и 

именовање особа, 

објеката, боја, бројева 

итд. 

-давање једноставних 

упутстава и команди 

-изражавање молби и 

захвалности 

-изражавање извињења 

изражавање потврде и 

негирање 

-изражавање допадања и 

недопадања 

-изражавање физичких 

сензација и потреба 

-исказивање просторних и 

временских односа 

-давање и тражење 

информација и 

обавештења 

-описивање и 

упоређивање лица и 

предмета 

ЗНАЊЕ О 

ЈЕЗИКУ 

● оствари комуникацију о 

основним темама, под условом да је 

у стању да гражи помоћ од 

саговорника  

 

2.СТ.1.5.1. Користи задовољавајући број 

фреквентних речи и израза које му 

омогућавају изражавање основних 

комуникативних функција у свакодневним 

ситуацијама.  

2.СТ.1.5.2. Саставља кратке, разумљиве 

реченице користећи једноставне језичке 
 • препричава садржај текст разговора, 

договора 
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• пореди различите приказе истог 

догађаја у различитим медијима 

• коректно употребљава сложеније 

структуре и процесе 

(номинализације,градације, 

трнасформације) 

• контролише граматичка знања и 

исправља своје грешке 

структуре.  

2.СТ.1.5.3. Има углавном јасан и разумљив 

изговор.  

2.СТ.1.5.4. Пише с одговарајућом 

ортографском тачношћу уобичајене речи које 

користи у говору.  

2.СТ.1.5.5. Примењује основну правописну 

норму.  

2.СТ.1.5.6. Користи неутралан језички 

регистар 

2.СТ.2.5.1. Користи речи и изразе који му 

омогућавају успешну комуникацију у 

предвидивим/свакодневним ситуацијама, 

актуелним догађајима и сл.  

2.СТ.2.5.2. Правилно разуме и користи већи 

број сложенијих језичких структура. 

2.СТ.2.5.3. Има сасвим разумљив изговор 

2.СТ.2.5.4. Пише прегледан и разумљив текст 

у коме су правопис, интерпункција и 

организација углавном добри.  

2.СТ.2.5.5. Препознаје формални и 

неформални регистар; познаје правила 

понашања и разлике у култури, обичајима и 

веровањима своје земље и земље чији језик 

учи. 

2.СТ.3.5.1. Разуме и користи разноврстан 

репертоар речи, израза и идиома, који му 

омогућавају да се изражава јасно, течно, 

прецизно и детаљно.  

2.СТ.3.5.2. Разуме целокупни репертоар 

граматичких структура и активно користи све 

-изрицање забране и 

реаговање на забрану 

-изражавање припадања и 

поседовања 

-скретање пажње 

-тражење мишљења и 

изражавање слагања и 

неслагања 

-тражење и давање 

дозволе 

-исказивање честитки 

-исказивање препоруке 

-изражавање хитности и 

обавезности 

-исказивање сумње и 

несигурности 
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уобичајене граматичке структуре. 2.СТ.3.5.3. 

Има јасан и природан изговор и интонацију.  

2.СТ.3.5.4. Пише јасне, прегледне и 

разумљиве текстове, доследно примењујући 

језичка правила, правила организације текста 

и правописну норму. 2.СТ.3.5.5. Познаје и 

адекватно користи формални и неформални 

језички регистар. 

 

  

 

 

 УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Комуникативна настава страних језика подразумева поимање језика као средства комуникације; инсистира на употреби 

циљног језика у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за ученике; претпоставља примену тзв. 

Teacher talk, одн.прилагођавање говорне делатности наставника интересовањима и знањима ученика; инсистира на 

комуникативном аспекту употребе језика, одн. на значењу језичке поруке, а не толико на граматичној прецизности 

исказа ; претпоставља да се знања ученика мере прецизно дефинисаним релативним, а не толико апсолутним 

критеријумима тачности. Један од кључних елемената комуникативне наставе је и социјална интеракција кроз рад у 

учионици. Она се базира на групном или индивидуалном решавању проблема, потрази за информацијама и мање или 

више комплексним задацима. У тим задацима увек су јасно одређени контекст, процедура и циљ, чиме се унапређује 

квантитет језичког материјала који је неопходан услов за  било које учење језика. Такозвана комуникативно 

интерактивна парадигма у настави страних језика, између осталог, укључује и следеће компоненте: 

• усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину 

• поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и ажуриране листе задатака и активности 

• наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја 

• ученици се третирају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину  

• уџбеници су само један од ресурса; осим њих препоручује се и примена других извора информација и дидактичких 

материјала, поготову кад је реч о стручним темама  

• учионица постаје простор који је могуће реструктурирати из дана у дан. 
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 Важан циљ у учењу страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери 

која је неопходна да се језик користи ради информисаности и оспособљености за једноставну комуникацију у усменом и 

писаном облику на страном језику. Тај сегмент наставе страног језика који се прогресивно увећава од 20 до 50% током  

образовања мора да буде јасно дефинисан и у складу са исходима везаним за квалификације струке. Неопходно је да 

стручна тематика која се обрађује на страном језику прати исходе појединих стручних предмета и буде у корелацији са 

њима. Реализација наставе језика струке се много више огледа у развијању рецептивних вештина него продуктивних јер 

је сврха учења страног језика, у првој линији, усмерена на то да се ученици оспособе да прате одређену стручну 

литературу у циљу информисања, праћења иновација и достигнућа у области струке, усавршавања и напредовања. Стога 

је спектар текстова који се препоручују велики: шематски прикази, упутства о примени апарата, инструмената или пак 

материјала, хемикалија, рецепти, декларације, краћи стручни текстови чији је садржај релевантан за тематске садржаје 

стручних предмета, извештаји, каталози, програми сајамских активности и сл. Веома је битно у раду са таквим 

текстовима одредити добру дидактичку подршку. Добро осмишљени налози упућују на то да одређене текстове, у 

зависности од тежине и важности информација којео ни носе, треба разумети глобално, селективно или пак детаљно. 

Продуктивне вештине треба ограничити на строго функционалну примену реалну за захтеве струке. То подразумева 

писање кратких порука, мејлова у оквиру пословне комуникације (поруџбенице, рекламације, захтеви, молбе) и вођење 

усмене комуникације која омогућава споразумевање на основном нивоу било у директном контакту са саговорником или 

у телефонском разговору. 

 

ПРЕПОРУКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ- планирање 

 

– Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним развоју и провери разумевања говора; 

– Рад у паровима, малим и већим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације итд.); 

– Активности (израда паноа, презентација, зидних новина,постера за учионицу, организација тематских вечери и сл.); 

– Дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са 

ограниченим трајањем, док су дискусије спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему); 

– Обимнији пројекти који се раде у учионици и ван ње у трајању од неколико недеља до читавог полугодишта уз 

конкретно видљиве и мерљиве производе и резултате; 

– Граматичка грађа добија свој смисао тек када се доведе у везу са одговарајућим комуникативним функцијама и темама, 

и то у склопу језичких активности разумевања (усменог) говора и писаног текста, усменог и писменог изражавања и 

медијације; 

– Полазиште за посматрање и увежбавање језичких законитости јесу усмени и писани текстови различитих врста, 
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дужине и степена тежине; користе се, такође, изоловани искази, под условом да су контекстуализовани и да имају 

комуникативну вредност; 

– Планира се израда два писмена задатка за сваки разред. 

 

КАКО СЕ ПРАТИ И ВРЕДНУЈЕ РАЗВОЈ ЈЕЗИЧКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА 
 

Нека правила и поступци у процесу праћења и процењивања компетенција код ученика: 

● Развој компетенција наставници прате заједно са својим ученицима. 

● Наставници сарађују и заједнички процењују развој компетенција код својих ученика. 

● Процес праћења је по карактеру пре формативан него сумативан. 

● У проценама се узимају у обзир разноврсни примери који илуструју развијеност компетенције. 

● У процењивању се узимају у обзир и самопроцене ученика и вршњачке процене, а не само процене наставника. 

● Велики значај се придаје квалитативним, уместо претежно квантитативним подацима и показатељима. 

● Процена садржи опис јаких и слабијих страна развијености компетенције и предлоге за њено даље унапређивање, а не 

само суд о нивоу развијености. 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Кроз наставу енглеског језика, као првог страног језика остварују се и међупредметне компетенције  
1. Компетенција за целоживотно учење 

2. Комуникација 

3. Рад с подацима и информацијама 

4. Дигитална компетенција 

5. Решавање проблема 

6. Сарадња 

7. Одговорно учешће у демократском друштву 

8. Одговоран однос према здрављу 

9. Одговоран однос према околини 

10. Естетичка компетенција 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА, ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДА ОБРАЗОВНИХ 

ПОСТИГНУЋА 
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Кроз наставни предмет први страни језик-енглески језик остварују се и општи принципи образовања и васпитања.  

Настава страног језика остварује се кроз примену разноврсних  облика учења, наставе и оцењивања, где се развијају 

мотивација за учење и подиже квалитет образовних постигнућа, и где се излази у сусрет различитим потребама ученика. 

Кроз теме, које се обрађују у оквиру овог наставног предмета, као и кроз сам наставни процес,  потенцира се поштовање 

људских права и права сваког ученика и уважавање људског достојанства. Негује се отвореност, сарадња, толеранција, 

моралне вредности...Кроз наставу страног језика потенцира се и целоживотно учење, које укључује све облике учења и 

значи учествовање у различитим облицима образовних активности ,са циљем сталног унапређивања компетенција;  

- У остваривању принципа, посебна пажња посвећује се:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и 

даровити) и  сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, кроз 

додатну наставу, и усмеравање ученика на учествовање у различитим конкурсима, такмичењима и реализацији 

пројеката, тематских програма школе у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања. 

- могућности да деца, са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, остварују право на образовање, кроз 

допунску наставу, остваривање ИОП програма, као и применом индивидуализације у настави.  

Кроз наставу страног језика остварују се и основни циљеви образовања и васпитања  

Сталним професионалним усавршавањем наставници стичу одређена знања и компетенције, које доводе до 

континуираног унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања заснованог  

Теме, које се обрађују кроз наставу страног језика имају за циљ и развијање и практиковање здравих животних стилова, 

свести о важности сопственог здравља и безбедности, развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне 

средине и еколошке етике, заштите и добробити животиња, развијање позитивних људских вредности, као и развијање 

кључних компетенција за целоживотно учење и међупредметних компетенција. Кроз потенцирање различитих облика и 

метода активног учествовања ученика у наставном процесу (рад у групи/пару, пројекно-орјентисана настава, 

истраживачке активности, дебата, дијалог...) развијају се  стваралачке способности, критичко мишљење, мотивација за 

учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења; 

Кроз социокултурну компетенцију страног језика развијају  се компетенције за разумевање и поштовање људских права, 

грађанских слобода; развија се осећај солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање 

другарства и пријатељства развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне 

равноправности, толеранције и уважавање различитости, као и развијање личног и националног идентитета, поштовање 

и неговање српског језика ,матерњег језика и страних језика, традиције и културе српског народа и националних мањина 

других народа, развијање интеркултуралности, поштовање и очување националне и светске културне баштине. 

Кроз наставу првог страног језика остварују се и исходи образовања и васпитања.  
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Применом различитих облика и метода организације наставе  , као и одабиром различитих тематских области и 

акцентовањем развијања комуникативних функција језика развија се способност ученика да користи страни језик у 

зависности од културног наслеђа и средине, потреба и интересовања, да прикупља, анализира, организује и критички 

процењује информације, да изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове у усменој и писаној форми, да 

ради ефикасно са другима као члан тима, групе, организације и заједнице, дазна како да учи, поштује људска права и 

слободе, комуницира асертивно и ненасилно, да има свест о сопственој култури и разноликости култура, уважава значај 

креативног изражавања идеја, искустава и осећања путем различитих медија, укључујући музику, књижевност, 

извођачке и визуелне уметности.  

Кроз наставу страног језика остварују се стандарди образовних постигнућа ученика, који представљају део општих 

стандарда образовања и васпитања (скуп норми на основу којих се врши процена квалитета у систему образовања и 

васпитања) 
 

Физичко васпитање 
Наставни предмет: Физичко васпитање 

Циљ учења наставног предмета:  

Општи циљ: 

- Циљ учења физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са 

осталим васпитно - образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, 

афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, 

навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада. 

Посебни циљеви учења предмета: 

- Подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција постуралних поремећаја); 

- Развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања неопходних самосгални рад на њима; 

- Стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово усвајање; 

- Проширење и продубљивање интересовања које су ученици стекли у основној школи и потпуније сагледавање спортске 

гране, за коју показују посебан интерес; 

- Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних општим циљем овог предмега 

(васпитно-образовног подручја); 

- Мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психо-социјапних образаца 
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понашања; 

- Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада. 

 

Модул 
Број 

часова 
Садржај Исходи 

Здравствена 

култура и 

физичка 

активност, као 

основа за 

реализовање 

постављених 

циљева и исхода 

10 

- Вежбе обликовања (јачања, 

лабављење и растезање); 

- Вежбе из корективне гимнастике; 

- Провера стања моторичких и 

функционалних способности 

- Препозна везе између физичке 

активности и здравља; 

- Објасни карактеристике 

положаја тела, покрета и кретања 

у професији за коју се школује и 

уочи оне, које могу имати 

негативан утицај на његов раст, 

развој; 

- Одабере и изведе вежбе 

обликовања и вежбе из 

корективне гимнастике, које ће 

превентивно утицати на могуће 

негативне утицаје услед рада у 

одабраној професији; 

Развој 

моторичких и 

функционалних 

способности 

човека, као 

основа за 

реализовање 

постављених 

циљева и исхода; 

12 

- Вежбе снаге без и са малим теговима 

(до 4 кг.); 

- Трчање на 60 м и 100 м; 

- Трчање на 800 м ученице и 1000 м 

ученици; 

- Вежбе растезања (број понављања и 

издржај у крајњем положају), 

- Полигони спретности и окретности и 

спортске игре; 

- Аеробик;  

 

- Именује моторичке 

способности које треба 

развијати, као и основна средства 

и методе за њихов развој; 

- Примени адекватна средства 

(изводи вежбе) за развој и 

усавршавање моторичких 

способности из: вежби 

обликовања, атлетике, 

гимнастике, пливања и 

спортских игара за развој: снаге, 
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брзине, издржљивости, гипкости, 

спретности и окретности; 

Усвајање знања, 

умења и вештина 

из спортских 

грана и 

дисциплина као 

основа за 

реализовање 

постављених 

циљева и исхода;  

- Кардио - 

вежбање;  

- Спортска игра 

(фудбал, 

кошарка,одбојка); 

- Борилачке 

вештине;  

 

-Физичка, 

односно спортска 

активност: у 

складу са 

могућностима 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

АТЛЕТИКА 

У свим атлетским дисциплинама треба 

радити на развијању основних 

моторичких особина за дату 

дисциплину; 

Трчања: 

Усавршавање технике трчања на 

кратке и средње стазе: 

- 100 м ученици и ученице;  

- 800 м ученици и ученице; 

- штафета 4 x 100 м ученици и ученице 

Вежбање технике трчања на средњим 

стазама умереним интезитетом и 

различитим темпом у трајању од 5 до 

10 мин.  

Крос: јесењи и пролећни  

- 800 м ученице,  

- 1000 м ученици. 

Скокови: 

Скок удаљ техником увинућа  

Скок увис леђном  

Бацања: 

Бацање кугле, једна од рационалних 

техника (ученице 4 кг, ученици 5 кг). 

• Кратко опише основне 

карактеристике и правила 

атлетике, гимнастике и спортске 

гране - дисциплина које се уче; 

• Демонстрира технику 

дисциплина из атлетике и 

гимнастике (вежби на справама и 

тлу) које - поседује вештину, 

технику и тактику спортске игре 

као и вежбе из осталих 

програмом предвиђених садржаја 

• Детаљније опише правила 

спортске гране за коју показује 

посебан интерес - за коју школа 

има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и да 

самостално спроводи одређен 

програм физичке и спортске 

активности; 

• Жели да се бави физичким, 

односно спортским 

активностима, пошто сагледава 

(детектује) позитивне 10 
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школе. 

18 

Спровести такмичења у одељењу, на 

резултат, у свим реализованим 

атлетским дисциплинама. 

• СПОРТСКА ИГРА (по избору)  

• Понављање и учвршћивање раније 

обучаваних елемената игре;  

• Даље проширивање и продубљавање 

техничко-тактичке припремљености 

ученика у складу са изборним 

програмом за дату игру. На основу 

претходних умења у техници и 

тактици наставник планира конкретне 

садржаје из спортске игре; 

• Актив наставника, према програму 

који сам доноси (из програма трећег 

разреда (програм по избору ученика) у 

складу са могућностима школе, 

организује наставу за коју ученици 

покажу посебно интересовање; 

• Препорука: уколико је могуће, 

организовати наставу пливања 

(посебно обуку за непливаче). 

карактеристике физичке и 

спортске активности - њихове 

позитивне утицаје на здравље, 

дружење и добро расположење; 

• Сагледа негативне утицаје 

савременог начина живота 

(пушење, дрога, насиље, 

деликвентно понашање) и буде 

свестан да је физичким, односно 

спортским активностима могуће 

предупредити негативне утицаје; 

• Комуницира путем физичких 

односно спортских активности са 

својим друговима и ужива у 

дружењу и контактима; 

• Доводи у везу свакодневни 

живот и способност за учење и 

практичан рад са физичким, 

односно спортским 

активностима и правилном 

исхраном; 

• самостално бира физичку, 

односно спортску активност и 

изводи је у окружењу у коме 

живи; 

• Објасни да покрет и кретање, 

без обзира на то којој врсти 

физичке, односно спортске 

активности припада, има своју 

естетску компоненту (лепота 

извођења, лепота доживљаја); 

4 

8 
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• Ужива у извођењу покрета и 

кретања; 

• Наводи основне олимпијске 

принципе и примењује их на 

школским спортским 

такмичењима и у слободном 

времену; 

• Препозна нетолерантно 

понашање својих другова и 

реагује на њега, шири дух 

пријатељства, буде истрајан је у 

својим активностима. 

• Се правилно односи према 

окружењу у коме вежба, 

рекреира се и бави се спортом, 

што преноси у свакодневни 

живот; 

• Учествује на школском 

такмичењу и у систему школских 

спортских такмичења. 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира 

како да ученици остваре исходе и да изабере одговарајуће методе,  активности и технике за рад са ученицима. 

Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине које су ученику потребне за даље 

учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на 

основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи разликују, да се неки могу лакше и 

брже остварити, док је за одређене потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима.  Исходе треба 



Школски програм 2022-2026. 
 

 

 

944 

 

 

посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. На ставу у том смислу треба усмерити на развијање 

компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. Током 

реализације часова физичког васпитања давати информације о томе које вежбе позитивно утичу на статус њиховог 

организма, с обзиром на карактеристике њихове професије, а које негативно утичу на здравље. Ученици који похађају 

трогодишње стручне школе далеко су више оптерећени у редовном образовању практичном и теоријском наставом од 

осталих ученика; Због тога је физичко васпитање, у овим школама, значајно за активан опоравак ученика, компензацију и 

релаксацију с обзиром на њихова честа статичка и једнострана оптерећења. Теоријска знања из области физичких 

активности су од великог значаја за укупним бављењем физичким вежбама. 

 

 

 

II Оставаривање наставе и учења  

- Садржаји програма усмерени су на:  

- развијање физичких способности;  

- спортско-техничко образовање;  

- повезивање физичког васпитања са животом и радом.  

У колико се укаже потреба, садржај програма се прилагођава како би се избегле негативне последице по здравље деце. 

Настава се реализује у циклусима који трају приближно 10-12 часова (узастопних). Наставнику физичког васпитања је 

остављено да, зависно од потреба, прецизира трајање сваког циклуса, као и редослед њиховог садржаја. 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, доношење 

опреме, понашање ученика на часу, уважавање гледишта других ученика, однос према раду, способност примене 

практичног знања у конкретним  условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- васпитни део(доношење опреме, дисциплина на часу); 
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- образовни део (практичне вештине); 

- активности ученика на часовима; 

 

IV Међупредметне компетенције 

6) Компетенцију за целоживотно учење 

7) Комуникацију 

8) Решавање проблема 

9) Сарадњу 

10) Одговоран однос према здрављу 

      6)   Одговоран однос према околини. 

 

Кроз наставни садржај  Физичког васпитања реализују се и општи принципи образовања и васпитања. 

Наставни предмет Физичко васпитање омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање 

шанси свим ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење 

разноврсних облика учења (учење путем покушаја и погрешака, учење по моделу, учење увиђањем...). Кроз облике рада, 

наставне методе, коришћење разновсних наставних средстава, похваљивањем ученика, давањем препорука за даље 

напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет образовних постигнућа и развија се 

мотивација за учење код ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних планова и програма, иновација и нових 

антрополошких достигнућа   ученицима ће бити омогућено континуирано напредовање у области физичког развоја. 

Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну практичну наставу, допунску или додатну наставу, секције, 

ванаставне активности  (крос, фер плеј манифестације), као и учешће у различитим активностиваа током жиовота са 

циљем сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван 

установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским 

старешином, стручним већем.  

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и 

даровити) уз обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима 

образовања и васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене 

материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим 



Школски програм 2022-2026. 
 

 

 

946 

 

 

проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и 

индивидуализацију и наставом на даљину;  

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања 

одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се 

кроз континуирано међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и 

вредновање напредовање ученика.  

 

Кроз наставу Физичког васпитања реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на практичној настави, води се рачуна о развијању и практиковању здравих животних стилова, свести о 

важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне компетенције за целоживотно учење 

(комуникација на матерњем језику,правилно усвајање ,дигиталне компетенције (коришћење дигиталних алата за 

унапређење практичног вежбања),..) међупредметне компетенције и стручне компетенције у складу са захтевима 

занимања. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, 

да прати и контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће 

умети да пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, 

стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности 

самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу 

инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

 

Кроз наставу Физичког васпитања оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања 

и васпитања оствариће се кроз практичан рад, вежбе у којима ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од 

ученика се очекује да на српском језику, кроз дијалог са наставником или другим ученицима, или кроз практичан рад, 

аналитички и синтетички разложе вежбу, дају идеје, изразе своја мишљења кроз чињенице и ставове. Зависно од наставне 

јединице или типа часа, ученику се дају начини решавања одређених тактичких задатака и на основу конкретизованог 

решења ученик покушава да пронађе нове приступе.; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим 

уленицима буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других;  
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У решавању задатака, ученик треба да зна да примени логичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин 

дошао до решења проблема који му се јављају.  

Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. Да зна како да се понаша и приступа одређеним садржајима, јер на тај начин 

чува и себе и друге другима.  

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље 

учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са 

тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео 

ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се 

односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање 

дискриминациjе и друго. 

  
 

Математика 
 

Социологија са правима грађана 
 

Наставни предмет: Социологија са правима грађана 

Смер: Електротехничар рачунара 

Разред: 4. 

Годишњи фонд часова: 62 

Циљеви предмета: 
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1. Оспособљава ученика за живот у друштву изложеном сталним променама и изазовима које доноси развој савременог 

друштва 

2. Развијају способност, код ученика, за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски уређеном и хуманом 

друштву; 

3. Унапреде ученичке способности за све облике комуникације, дијалога и исказивања аргументованог става.  

   

ТЕМА ЦИЉ  ИСХОДИ 
Po završetku teme 

učenik će biti u stanju 

da:  

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА  

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

Struktura i 

organizacija 

društva 

• Upoznavanje sa 

funkcionisanjem, strukturom i 

organizacijom društva  

• shvati strukturu i 

organizaciju društva 

• objasni ulogu 

društvenih grupa s 

posebnim osvrtom na 

brak i porodicu 

• shvati društvenu 

podelu rada 

• objasni uzroke 

društvenog raslojavanja 

• navede društvene 

ustanove i društvene 

organizacije i napravi 

razliku između njih 

• razlikuje osobenosti 

seoskog i gradskog 

stanovništva  

• Pojam i elementi 

društva 

• Društvene grupe 

• Brak i porodica 

• Društvena podela rada 

• Društveno raslojavanje 

• Društvene ustanove i 

organizacije  

• Naselja i stanovništvo  

• Na početku teme učenike 

upoznati sa ciljevima i ishodima 

nastave / učenja, planom rada i 

načinima ocenjivanja.  

Oblici nastave 

Predmet se realizuje kroz sledeće 

oblike nastave: 

• teorijska nastava (62 časa) 

Mesto realizacije nastave 

• Teorijska nastava se realizuje u 

učionici  

Preporuke za realizaciju 

nastave 
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Država i 

politika 

• Upoznavanje sa politikom kao 

veštinom upravljanja društvom 

• Osposobljavanje za 

demokratsko mišljenje 

• Upoznavanje sa 

funkcionisanjem državnih 

institucija i organa vlasti s 

posebnim osvrtom na lokalnu 

samoupravu  

• opiše ulogu politike u 

društvu 

• objasni pojam, razvoj i 

oblike suverenosti i 

demokratije 

• zna državne simbole i 

elemente državnosti 

• razlikuje 

zakonodavnu, izvršnu i 

sudsku vlast 

• razlikuje udruženja 

građana i političke 

partije 

• prepozna ideološke 

razlike partija i podelu 

na levicu, desnicu i 

centar 

• shvati izborni 

postupak i 

konstituisanje skupštine 

i vlade 

• razlikuje državne 

organe vlasti 

• razlikuje autonomiju i 

lokalnu samoupravu 

• razume funkcionisanje 

lokalne samouprave  

• Suverenost 

• Pojam i razvoj 

demokratije 

• Politika - veština 

upravljanja društvom 

• Konstitutivni elementi 

države 

• Državni simboli  

• Podela vlasti 

• Organizacije građana 

• Političke partije 

• Izbori 

• Skupština 

• Državni organi vlasti 

• Autonomija 

• Lokalna samouprava  

• Koristiti aktuelne primere iz 

štampe i drugih medija 

relevantne za predmet 

• Koristiti Ustav i relevantne 

zakone u zavisnosti od sadržaja 

koji se obrađuje  

Ocenjivanje 

Vrednovanje ostvarenosti ishoda 

vršiti kroz: 

1. praćenje ostvarenosti ishoda 

2. testove znanja  

Okvirni broj časova po 

temama 

• Struktura i organizacija društva 

(12 časova) 
• Država i politika (17 časova) 

• Ustav i pravna država (11 

časova) 

• Ljudska prava i slobode (6 

časova) 

• Kultura i društvo (11 časova) 

• Društvene promene i razvoj 

društva (5 časova)  

Ljudska prava 

i slobode  

• Upoznavanje sa Ustavom 

Republike Srbije, njegovim 

istorijskim pretečama i 

• shvati značaj ustava 

kao najvišeg pravnog 

akta 

• Značenje pojma ustav 

• Istorijski razvoj 

ustavnosti  
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pravosudnim sistemom 

Republike Srbije  

• razlikuje ustav od 

zakona 

• napravi pregled 

razvoja ustavnosti u 

Srbiji 

• razlikuje ustavnost i 

zakonitost 

• uoči značaj vladavine 

prava i pravne države 

• zna osnovne odredbe 

Ustava Republike Srbije 

• shvati funkcionisanje 

pravosudnog sistema 

Republike Srbije 

• razlikuje vrste sudskih 

postupaka  

• Vrste ustava  

• Ustavnost i zakonitost  

• Vladavina prava - 

pravna država 

• Ustav Republike Srbije 

• Pravosudni sistem 

Republike Srbije (sudova 

i tužilaštava) 

• Mreža sudova u 

Republici Srbiji 

- Vrhovni kasacioni sud 

- Viši sud 

- Apelacioni sud 

- Osnovni sud 

• Sudski postupci  

Ustav i pravna 

država  

• Bogaćenje znanja o ljudskim 

pravima i slobodama i o ulozi 

pojedinca u društvenom i 

političkom životu  

• shvati ljudska prava i 

slobode i svoj položaj u 

društvu 

• zna na koji način se 

štite prava i slobode 

građana  

• Pojam građanina i 

njegove obaveze i prava 

• Lična prava i slobode 

građana 

• Politička prava i 

slobode građana 

• Ekonomska prava i 

slobode građana 

• Porodično pravo 

• Ostala prava i slobode 

građana 

• Zaštita prava i sloboda 

građana  

Kultura i • Razvijanje znanja o kulturnim • uoči razliku i sličnosti • Pojam kulture i 
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društvo tekovinama  između kulture i 

civilizacije 

• shvati nastanak 

religije i religijskog 

mišljenja 

• identifikuje 

monoteističke religije i 

objasni specifičnosti 

hrišćanstva 

• razlikuje običaj i 

moral  

• shvati razliku između 

umetnosti, masovne 

kulture, podkulture, 

šunda i kiča  

civilizacije 

• Religija 

• Nastanak religijskog 

mišljenja 

• Monoteističke religije 

• Hrišćanstvo 

• Običaj i moral 

• Umetnost 

• Masovna kultura  

Društvene 

promene i 

razvoj društva 

• Osposobljavanje za život u 

društvu izloženom stalnim 

promenama i izazovima koje 

donosi razvoj savremenog 

društva 

• Sticanje znanja o 

horizontalnoj i vertikalnoj 

pokretljivosti društva  

• identifikuje društvene 

promene 

• zna osnovne 

karakteristike 

horizontalne i vertikalne 

pokretljivosti 

• prepozna društveni 

razvoj 

• formira stav prema 

savremenim 

tendencijama u razvoju 

globalnog društva  

• Pojam i vrste 

društvenih promena 

• Društvena pokretljivost 

• Društveni razvoj  

KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA  
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• Историја, Социологија, Психологија, Социологија 

 

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

Програмирање 
Наставни предмет: Програмирање 

Разред: четврти 

Циљ учења наставног предмета:  

Развијање логичког закључивања и критичког мишљења; 

 Развијање иницијативе за формализацију и уопштавање различитих задатака и поступака решавања помоћу 

алгоритама: Обучавање ученика за анализу алгоритама и програма ради отклањања формалних и логичких грешака; 

 Усвајање основних знања из концепта објектно оријентисаног програмирања; 

 Оспособљавање ученика за писање програма у којима се врши креирање основних елемената апликације  

 Оспособљавање ученика за писање програма у којима се користе најважније компоненте из библиотеке компонената  

 Оспособљавање ученика за писање програма у којима се формирају класе као сложени типови података  

 Оспособљавање ученика за писање апликација које користе базе подагака  

 Овладавање коришћењем основних елемената графике 

 Оспособљавање ученика за усвајање основа за даље, самостално стицање знања и усавршавање. 

 

 

 

Модул 
Број 

часова 
Садржај Исходи 

Графички 

кориснички 

интерфејс 

30 

- 

•Израда пројекта 

•Форма 

• формира пројекат 

• креира апликацију уз примену 

стандардних компоненти из 
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•Својства 

•Методе 

•Заједничка својства и методе 

компоненти 

•Догађаји 

•Догађаји миша 

•Догађај тастатуре 

•Лабела 

•Дугме 

•Слика 

•Оквир за текст 

•Панел 

•Оквир за групу 

•Оквир за потврду 

•Група радио дугмади 

•Компонснта ListBox 

•Комбиновани оквир за текст са 

листом ComboBox 

•Компонента Timer 

•Динамичко креирање компоненти 

•Мени 

библиотеке компоненти 

• формира и позиционира 

компоненте  

• подешава величину и изглед 

компоненти 

• користи својства и методе 

компоненти 

• уочава заједничка својства 

компоненти 

• разуме смисао програмирања 

вођеног догађајима 

• уочава заједничке и 

специфичне догађаје компоненти 

• програмира догађаје миша 

• програмира догађаје тастатуре 

• примењује динамичко 

креирање компоненти 

Основни концепти 

објектно 

оријентисаног 

програмирања 

18 

-Класа 

-Објскат 

-Саставни елементи класе 

-Енкапсулација  

-Наслеђивање  

-Полиморфизам 

-Разлика између класе и структуре  

-Подразумсвани конструктор 

-Конструктор са параметрима  

-Конструктор копије  

•дефинише појам класе  

•разуме однос класе и објекта  

•разуме објекат и како се он 

уписује у меморију 

•разуме разлику између објекта 

класе и структурног типа податка  

•дефинише појмове објектно 

оријснтисаног програмирања: 

енкапсулација, наслеђивање и 

полиморфизам 
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-Кључна реч self 

- Енкапсулација података  

-set методе  

- get методе 

-Генерализација сет и гет метода 

коришћењем изведених атрибута  

-Методе 

-Преклапање метода у класи  

-Појам парцијалне класе -Модули 

•разуме улогу конструктора и 

креира конструктор са и без 

параметара 

•разуме смисао енкапсулације 

података 

•разуме смисао кључне речи self 

•дефинише статичке и инстанцне 

методе класе 

•пише и тестира програме у 

којима се демонстрира примена 

класе 

•примењују организацију класа у 

модуле 

 

Изведене класе 9 

•Дефиниција изведене класе 

•Употреба чланова изведене класе 

•Конструктори извсдених класа 

•Композиција класе 

•Апстрактна класа 

•Заједнички чланови класе 

•Интсрфејси и наслсђивање 

интерфејса 

 

•разуме смисао наслеђивања 

класа 

•формира конструкторе 

изведених класа 

•пише и тестира програме у 

којима се користи наслеђивање 

•пише и тестира нрограме у 

којима се користи полиморфизам 

•разуме употребу апстрактних 

класа 

•пише и тестира програме у 

којима се користе апстрактни 

типови података 

•разуме употребу иитерфејса 

Базе података 18 

•Конекциони и бесконекциони 

приступ бази података-поређењс 

•Конекциони стринг 

•разликује конекциони и 

бесконекциони режим приступа 

подацима у бази 
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•Учитавање података из базс 

•Уиисивање иодатака у базу 

•Ажурирање података у бази 

•Брисање података из базе 

•Коришћење контрола за приказ 

података 

•Прављсње интерфејса апликације за 

повезивање и рад над базом података 

•формира конекциони и 

командни објекат за 

комуникацију са базом 

•позива упите из базе 

•користи контроле за приказ 

података прихваћених из базе 

•планира и израђује интерфсјс за 

комуникацију са базом 

•врши читање и анализу 

прочитаних података из базе 

•врши упис, ажурурање и 

брисање података у бази 

Графика 18 

•Класа за рад са графиком 

•Дијалог за избор боје 

•Дијалог за избор фонта 

•Цртање линије 

•Цртање правоугаоника 

•Цртање квадрата 

•Цртање круга 

•Цртање елипсе 

•Цртање лукова 

•Цртање стринга (банера) 

•Цртање математичких функција 

•Повезивање и управљање 

инструментима 

•Писање мрежних апликација 

 

•користи графички објекат за 

цртање различитих облика 

•користи дијалоге за избор боје и 

фонта 

•користи графички објекат за 

цртање математичких функција 

•користи повезивање 

инструмената преко стандардних 

магистрала на рачунар и управља 

инструментима програмским 

путем 

•врши обраду резултата мерења 

•разуме мрежне апликације 

 

 

- Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 
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- I Планирање наставе 

- Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира 

како да ученици остваре исходе и да изабере одговарајуће методе,  активности и технике за рад са ученицима. 

Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине које су ученику потребне за даље 

учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на 

основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи разликују, да се неки могу лакше и 

брже остварити, док је за одређене потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима.  Исходе треба 

посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. На ставу у том смислу треба усмерити на развијање 

компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 

- На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. 

 

- II Оставаривање наставе и учења  

- Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 

- Лабораторијске вежбе 93 часова 

- Настава у блоку 30 часова 

- Лабораторијске вежбе се реализују у рачунарском кабинету. 

- Блок настава се реализује у рачунарској лабораторији или ван школе у сарадњи са социјалним партнерима 

- Програм дозвољава избор програмског језика. Препорука је да се за реализацију програма користи програмски 

језик Python.  

- Програм реализовати кроз часове лабораторијских вежби у рачунарској учионици.  

- На вежбама одељење поделити у три групе.  

- Вежбе реализовати у блоку од 3 часа недељно (по свакој групи). 
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- На почетку сваке вежбе ученицима дати теоријске основе неопходне за разумевање и извођење вежбе. 

- Акценат је на основним концептима објектно орјентисаног програмирања. 

- Примери морају бити јасни и што краћи како би ученик могао да их што лакше савлада. 

- Креирати једноставне апликације које податке за обраду узимају из базе података, а излазне податке поред 

приказа на форми уписују у базу и графички приказују 

- Препоруке за реализацију блок наставе: 

o Осмислити пројектни задатак израде десктоп апликације за праћење рада микрорачунасрског система. При 

томе користити што већи број елемената објектно оријентисаног програмирања како би се кроз решавање 

практичног проблема утврдило и заокружило обрађено градиво. 

o При реализацији пројекта инсистирати на тимском раду ученика. 

- Оквирни број часова по темама 

o Лабораторијске вежбе: 

 Графички кориснички интерфејс (30 часова) 

 Основни концепти објектно оријентисаног језика. Класе (18 часова) 

 Изведене класе(9 часова) 

 Базе података (18 часова) 

 Графика (18 часова) 

o Настава у блоку: 
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 Библиотека компонената (6 часова) 

 Основни концепти објектно оријентисаног језика. Класе (6 часова) 

 Изведене класе(6 часова) 

 Базе података (6 часова) 

 Графика(6 часова) 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

- праћење остварености исхода 

- тестове знања 

- активност на часу 

- вештину самосталног писања кода програма 

IV Међупредметне компетенције 

- Компетенција за целоживотно учење; 

- Комуникације; 

- Рад с подацима и информацијама; 

- Дигитална компетенција; 

- Решавање проблема; 

- Сарадња; 

- Одговоран однос према здрављу; 

- Одговоран однос према околини; 

- Естетичка компетенција; 

- Предузимљивост; 

- Оријентација ка предузентиштву.  
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Кроз наставни садржај Програмирања реализују се и општи принципи образовања и васпитања. Настава ће омогућити 

учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси свим ученицима на основу индивидуалних 

могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних облика учења (учење путем покушаја и 

погрешака, инструментално учење, учење по моделу, учење увиђањем...). Кроз облике рада, наставне методе, коришћење 

разновсних наставних средстава, различиих софтвера, похваљивањем ученика, давањем препорука за даље напредовање, 

уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет образовних постигнућа и развија се мотивација за 

учење код ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних планова и програма, иновација у електротехници 

ученицима ће бити омогућено континуирано напредовање у области електротехнике. Континуирано учешће ученика 

одвијаће се  кроз редовну наставу, практичну наставу, допунску или додатну наставу, секције, ванаставне активности као 

и учешће у различитим активностиваа током жиовота са циљем сталног унапређивања компетенција ученика. 

Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз 

сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским старешином, стручним већем омогућава хоризонталну и 

вертикалну проходност, којом се осигурава могућност да ученици током образовања промене врсту образовања 

(хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и стицања вишег нивоа образовања (вертикална проходност);  

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

- идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и 

даровити) уз обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима 

образовања и васпитања;  

- могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене 

материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим 

проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и 

индивидуализацију и наставом на даљину;  

- сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања 

одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се 

кроз континуирано међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и 

вредновање напредовање ученика.  

 

Кроз наставу ће се реализовати и циљеви образовања и васпитања. 
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Кроз активности на практичној настави као и вежбама води се рачуна о ергонометрији, развијању и практиковању 

здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне 

компетенције за целоживотно учење (комуникација на матерњем језику, учење учења, дигиталне компетенције,..) 

међупредметне компетенције и стручне компетенције у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик 

ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, да прати и 

контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће умети да 

пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, 

стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности 

самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу 

инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

 

Кроз наставу ће се остварити и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања 

и васпитања оствариће се кроз усмено изаражавање, писмене задатке, домаће задатке, пројектну наставу, практичну 

наставу, вежбе где ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз 

дијалог са наставником или другим ученицима, или кроз писану форму, изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице 

и ставове. Зависно од наставне јединице или типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да прикупља, анализира, 

организује и критички процењује информације; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим уленицима 

буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других;Ученику 

помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и другу, доступну литературу, како да разликује и повезује целине.  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан 

начин дошао до решења проблема који ми се свакодневно јављају.  

Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта 

не. Да зна како да се понаша у дигиталној комуникацији са другима.  

Кроз наставу ће се реализовати и стандарди образовања и васпитања. 

Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно 

самовредновање и вредновање рада наставника. 

Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору 

уџбеника;  
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Стандард 1. Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења 

Показатељи 

1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и 

доприноси остваривању дефинисаних исхода образовања и васпитања. 

2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и 

развијању компетенција ученика. 

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, 

закључцима, тумачењима, актуелним подацима и савременим достигнућима. 

4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака. 

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан 

циљевима образовања и васпитања. 

7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета. 

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, 

функционално прате ток излагања у уџбенику и имају за циљ да допуне или 

појасне садржаје који одговарају програму предмета. 

Стандард 2. Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење 

Показатељи 

1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом 

предзнању. 

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и 

стицању функционалних знања. 

3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите 
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облике рада. 

4. Уџбеник подржава различите стилове учења. 

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог 

напретка у учењу. 

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација. 

7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 

8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, 

његовом применом и даљим учењем. 

9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и 

мотивише за самостално учење. 

Стандард 3. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима 

Показатељи 

1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру. 

2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе 

предмета. 

3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и 

релевантни. 

4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно 

формулисани, различити по сложености и функцији и подстичу примену 

наученог. 

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у 

коме ученици живе и не доводе у опасност ученика, нити угрожавају 
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животну средину. 

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени. 

Стандард 4. Језик уџбеника је одговарајући и функционалан 

Показатељи 

1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан. 

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика. 

3. Текст је језички и стилски уједначен. 

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту 

где се користе. 

5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 

Стандард 5. Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен 

Показатељи 

1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, 

врсту школе или образовни профил је уџбеник намењен. 

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и 

доследно. 

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и 

омогућава прегледност на свим уређајима на којима је предвиђено 

коришћење уџбеника. 

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално 

учење у складу са узрастом и предзнањем ученика. 

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран 

приступ садржајима. 
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6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика. 

 

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области: 

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

 

Улога наставника је вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за 

даље учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са 

тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео 

ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се 

односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање 

дискриминациjе и друго. 

 

Стандарди квалификација ће се реализовати кроз успешно завршен процес средњег стручног образовања. Програм 

средњег стручног образовања за стицање квалификација траје четири године. Квалификација се заснива на опису рада, 

циљевима и исходима средњег стручног образовања.  
 

 

Микроконтролери и микрорачунари 
Наставни предмет: Микроконтролери и микрорачунари 

Разред: четврти 

 

Циљ учења наставног предмета:  

- Оспособљавање ученика за рад са микроконтролерима; 
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- Оспособљавање ученика да самостално покрене, инсталира и користи микроконтролер; 

- Оспособљавање ученика да примењује микроконтролер у управљању процесима и уређајима; 

- Оспособљавање ученика да повезује систем са периферијом; 

- Оспособљавање ученика да конфигурише/програмира једноставан систем са микроконтролером; 

- Оспособљавање ученика да моделује једноставан систем са микроконтролером; 

- Оспособљавање ученика да конфигурише/програмира једноставан систем са микрорачунаром; 

- Оспособљавање ученика да моделује једноставан систем са микрорачунаром. 

 

 

Модул 
Број 

часова 
Садржај Исходи 

Комуникација 

микроконтролера 

и микрорачунара 

20 

- USB комуникација микроконтролера 

са рачунаром 

- комуникација на паралелном порту 

- серијска комуникација (RS485 

модул) микроконтролера са рачунаром 

- WiFi комуникација микроконтролера 

са рачунаром 

- програмирање порта 

Ученик ће бити у стању да: 

 

- примени USB комуникацију 

микроконтролера са рачунаром 

- користи комуникацију на паралелном 

порту 

- користи серијску комуникацију 

микроконтролера са рачунаром 

- користи WiFi комуникацију 

микроконтролера са рачунаром 

- одлучи коју комуникацију ће 

применити 

- пише програме за програмирање порта 

Мерење сигнала у 

реалном времену 
12 

- мерење сигнала уз коришћење 

теореме о одабирању 

- пприказ сигнала на TFT LCD touch 

screen дисплеју 

- хармонијски спектар наизменичног 

сигнала 

Ученик ће бити у стању да: 

 

- примењује теорему о одабирању за 

мерење сигнала 

- приказује сигнале на TFT LCD touch 

screen дисплеју 
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- разуме хармонијски спектар 

наизменичног сигнала 

Микрорачунари 32 

- појам микрорачунара 

- подела микрорачунара 

- преглед карактеристика графичког 

процесора 

- опис меморијског подсистема 

- опис интерфејса на плочици 

- опис општенаменских 

улазно/излазних пинова (GPIO) 

- струјни и напонски нивои 

микрорачунара, прилагођавање нивоа 

- повезивање микрорачунара са 

периферијама: монитор (HDMI, 

Display Port, VGA, DVO), тастатура, 

миш 

- утицај конфигурације микрорачунара 

на потрошњу енергије 

- напајање микрорачунара 

- инсталација и подешавање конзолног 

оперативног система 

- инсталација и подешавање графичког 

оперативног система 

- ажурирање кернела на одређену 

верзију (проналажење одговарајуће 

верзије, конфигурисање, превођење и 

инсталација кернела), рад са кернел 

модулима 

- повезивање на мрежу (Ethernet) 

- повезивање на мрежу (WiFi) 

- повезивање на мрежу (USB tethering) 

Ученик ће бити у стању да: 

 

- дефинише појам микрорачунарског 

система 

- наведе поделу микрорачунара 

- разликује различите архитектуре 

микрорачунара 

- објасни принцип рада савременог 

микрорачунара 

- повезује микрорачунар са периферијом 

- објасни улогу оперативног система у 

изабраном типу микрорачунара 

- разликује типове оперативних система 

у изабраном типу микрорачунара 

- инсталира оперативни систем на 

микрорачунар 

- повезује микрорачунар на интернет и 

подешава све потребне параметре 

- подеси потребне параметре за 

правилан рад микрорачунарског система 

- инсталира апликативне програме 

- пише програме у микрорачунарском 

окружењу 

- користи сензоре 

- повезује микрорачунар са 

електронским компонентама 

- пише веб апликацију 

- инсталира различите апликативне 

програме 
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- повезивање и подешавање рада 

камере 

- инсталација апликативног софтвера 

на микрорачунару 

- рад са програмским језиком (4 часа) 

- рад са компонентама (LED, 

тастатура, дисплеј, лед матрикс...) 

- рад са сензорима (температура, 

влажност, притисак, сила...) 

- упис измерених података у датотеку 

- приказ на вебу 

Комуникација 32 

- улога комуникације у 

микрорачунарском систему 

- типови комуникације: UART, SPI, 

I2C, I-wire, WiFi, Bluetooth, BLE 

(Bluetooth мале снаге), други типови 

комуникације (ако постоје) 

- употреба библиотека за 

комуникацију 

-  повезивање микрконтролера са 

микрорачунаром 

- повезивање два микрорачунара 

- повезивање са мобилним телефоном 

- повезивање микрорачунарског 

система са PLC 

Ученик ће бити у стању да: 

 

- изабере одговарајући тип 

комуникације 

- повеже микрорачунар са другим 

уређајем 

- успостави везу између елемената 

рачунарског система 

- размени податке између компоненти 

рачунарског система 

- конфигурише једноставан рачунарски 

систем 

Примена 

микрорачунарског 

система 

28 

- рад са дигиталним улазима и 

излазима 

- рад са камером 

- покретање и употреба веб интерфејса 

- развој апликација за прикупљање 

сензорских података 

Ученик ће бити у стању да: 

 

- пише програме за одабрани тип 

микроконтролера и повезује 

микрорачунар са различитим типовима 

сензора 
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- смештај, анализа и визуелизација 

очитаних података, приказ на веб 

интерфејсу 

- израда и имплементација 

једноставних апликација за праћење 

паметних окружења 

- очита вредности које се добијају као 

резултат примене сензора 

- обради прочитане вредности и 

прикаже добијену вредност 

- повезује микрорачунар са различитим 

типовима извршних елемената (светлеће 

диоде, корачни мотори, серво мотори...) 

и да управља њима 

- пише једноставне веб или десктоп 

апликације 

- разуме употребу микрорачунарског 

система у изради једноставних 

апликација 

- разуме употребу микрорачунарског 

система у роботици 

 

Блок настава 30 

- коришћење микрорачунара у 

роботима 

- управљање моторима и осталим 

извршним елементима 

- израда микрорачунарског система 

повезаног на интернет који ће мерити 

неку физичку величину 

- израда микрорачунарског система 

повезаног на интернерт који ће 

управљати радом неког уређаја 

- израда робота 

Ученик ће бити у стању да: 

 

- моделује једноставан систем са 

микрорачунаром 

- креира модел једноставног система са 

микрорачунаром 

- конфигурише, повеже и програмира 

једноставан систем са 

микроконтролером и/или 

микрорачунаром и неколико 

периферних уређаја 

- користи техничку документацију да 

направи део уређаја или уређај базиран 

на одрешеном типу микроконтролера 

- креира техничку документацију и 
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прави упутство за употребу 

микрорачунарског система који је 

моделовао 

- израђује корисничка упутства за 

различите категорије корисника 

- учествује у раду тима, предлаже 

решења унутар тимског рада и дискутује 

о њима 

 

 

Корелација са другим предметима: Програмирање, Оперативни системи, Рачунарске мреже, електроника, Одржавање 

рачунарских система, Техничка документација, Математика, Физика, Основе електротехнике 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира 

како да ученици остваре исходе и да изабере одговарајуће методе,  активности и технике за рад са ученицима. 

Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине које су ученику потребне за даље 

учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на 

основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи разликују, да се неки могу лакше и 

брже остварити, док је за одређене потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима.  Исходе треба 

посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. На ставу у том смислу треба усмерити на развијање 

компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

 

 

II Остваривање наставе и учења  
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На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе/учења, планом рада и начином оцењивања. 

 

Реализација наставе: 62 часа теоријске наставе, 62 часова вежби и 30 часова блок наставе. 

 

Место реализације наставе: 

Учионица и лабораторија за вежбе. 

 

Подела одељења на групе:  

Приликом реализације наставе, одељења се деле на групе тако да у њима нема више од 10 ученика. 

 

Препоруке за реализацију наставе у другој тематској целини: 

- на часовима теорије објаснити ученицима теорему о одабирању континуалних сигнала.  

- на вежбама реализовати задатке у којима се користе TFT LCD touch screen дисплеј за управљање мерењем као и за 

приказ резултата мерења 

- за реализацију наставе користити библиотеке h.SevenSegmeent, h.TimerOne 

- објаснити принцип рада савременог микрорачунара  

 

Препоруке за реализацију наставе у трећој тематској целини: 

- одабрати један тип микрорачунара (Raspberry Pi, Beaglebone или неки други актуеални микрорачунар) 

- обезбедити да на часу вежби на једном микрорачунару раде највише два ученика 

- ученицима објаснити појам микрорачунара и указати на развој микрорачунара 

- објаснити основне функције микрорачунара и принцип рада 

- навести све модуле савремених микрорачунара и укратко објаснити њихове улоге 

- објаснити принцип програмирања микрорачунара 

- навести тренутно актуелне микрорачунаре који постоје на тржишту 

- на часовима вежби објаснити улогу појединих делова микрорачунара  

- објаснити начин повезивања са периферијским уређајима  

- указати на сличности и разлике у односу на рачунарски систем 

- на часовима вежби сваки ученик треба да повеже микрорачунар са периферијама. Обратити пажњу на различите типове 

повезивања са монитором 
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- при обради оперативних система скренути пажњу на сличности и разлике са оперативним системима у рачунарима 

(десктоп, лаптоп...) 

- ако је могуће, одрадити бар један конзолни и један графички оперативни систем 

- при обради повезивања на мрежу, подсетити ученике на градиво из предмета рачунарске мреже.  

- на часовима вежби урадити и жичану и бежичну варијанту повезивања 

- обавезно урадити инсталацију оних апликативних програма који ће се касније користити у раду 

- одабрати програмски језик (Python, JavaScript...) који ученици раде у предмету Програмирање у 4. разреду.  

- програмски језик детаљно радити у Програмирању, а у микрорачунарским системима га примењивати на конкретним 

примерима. 

 

Препоруке за реализацију наставе у четвртој тематској целини: 

- на часовима теорије обрадити принцип рада појединих типова комуникације, навести и описати параметре који се 

користе у тој врсти комуникације 

- на часовима вежби обрадити примере на изабраном програмском језику за сваки тип комуникације. Примере радити са 

различитим типовима сензора који се користе 

- ако изабрани микрорачунар нема све наведене врсте комуникације или има неке друге, градиво прилагодити њима 

- у раду користити готове библиотеке 

- повезивање микрорачунарског система са PLC урадити само теоријски 

 

Предлог лабораторијских вежби за ову тематску целину: 

- очитавање података са сензора који подржава UART комуникацију 

- очитавање података са сензора који подржава SPI комуникацију 

- очитавање података са сензора који подржава I2C комуникацију 

- очитавање података са сензора који подржава I-wire комуникацију 

- очитавање једног сензора, приказ очитаних података на веб интерфејсу 

- коминикација са микроконтролером преко кабла и Bluetooth, BLE комуникација 

- комуникација са другим микрорачунаром 

-повезивање са мобилним телефоном путем мобилне мреже 

 

Препоруке за реализацију наставе у петој тематској целини: 
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- пример једноставног излаза: укључење и искључење светлеће диоде. Комбинација улаза и излаза: укључивање светлеће 

диоде помоћу микропрекидача (ослушкивање хардверског прекида (притиска на микропрекидач) и обрада) 

- покретање једноставног веб сервера и употреба веб интерфејса за комуникацију са микрорачунаром и периферијама 

(употреба модула за http комуникацију, рад са фајл системом и веб сокетом) – укључење диоде преко веб интерфејса. 

- очитавање једног температурног сензора, очитавање више сензора истовремено: смештај, анализа и визуализација 

очитаних података, приказ на веб интерфејсу 

- PIR сензор, детекција покрета, комбиновање са камером, прављење фотографија/видео записа при детекцији покрета 

- управљање радом DC, серво и корачних мотора, контрола брзине и смера. Прављење робота са 2/4 точка/мотора, 

кретање, контрола кретања робота преко веб интерфејса 

- ултразвучни сензор, мерење даљине, кретање робота у зависности од удаљености од препреке 

- активни IR сензор, IR LED, IR даљинско управљање, употреба микрорачунара у контроли рада уређаја, IR контрола рада 

рада микрорачунарског система, контрола робота 

- повезивање микроконтролера са микрорачунаром, употреба микроконтролера за прикупљање аналогних улаза 

 

Препоруке за реализацију блок наставе: 

- кроз примере урадити начин прикупљања података са различитих сензора (подсетити ученике на градиво из 

Микроконтролера – 3. година) 

- код избора сензора више пажње посветити на обухватање различитих начина коуникације између сензора и 

микрорачунара, а мање о типу физичке величине која се мери 

- одрадити и прикупљање података директно у микрорачунар као и прикупљање помоћу микроконтролера 

- на истим примерима урадити и начин прикупљања, обраде и приказа података 

- управљање моторима и другим извршним елементима (релеји, светлеће диоде и сл) радити и директно и преко 

микроконтролера 

- показати кроз пројекат како се микроконтролерски може користити за израду једноставнијих апликација за праћење 

паметних окружења 

- кроз пројекат показати како се микрорачунарски систем може користити у роботици 

 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења  
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Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, учесталост 

јављања, квалитет одговора, уважавање гледишта других ученика, однос према раду, способност примене теоријских 

знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- тестове знања; 

- тестове практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

IV Међупредметне компетенције 

- Компетенција за целоживотно учење; 

- Комуникације; 

- Рад с подацима и информацијама; 

- Дигитална компетенција; 

- Решавање проблема; 

- Сарадња; 

- Одговоран однос према здрављу; 

- Одговоран однос према околини; 

- Естетичка компетенција; 

- Предузимљивост; 

- Оријентација ка предузентиштву.  

 

 

Кроз наставни садржај  предмета Микроконтролери и микрорачунари реализују се и општи принципи образовања и 

васпитања. 

 

Наставни предмет Микроконтролери и микрорачунари омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, 

подједнако давање шанси свим ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз 
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коришћење разноврсних облика учења (учење путем покушаја и погрешака, инструментално учење, учење по моделу, 

учење увиђањем...). Кроз облике рада, наставне методе, коришћење разновсних наставних средстава, различиих софтвера, 

похваљивањем ученика, давањем препорука за даље напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције 

подиже се квалитет образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код ученика. Кроз редовно праћење 

реформисаних наставних планова и програма, иновација у електротехници ученицима ће бити омогућено континуирано 

напредовање у области електротехнике. Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну наставу, практичну 

наставу, допунску или додатну наставу, секције, ванаставне активности  као и учешће у различитим активностиваа током 

жиовота са циљем сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар 

и ван установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским 

старешином, стручним већем омогућава хоризонталну и вертикалну проходност, којом се осигурава могућност да 

ученици током образовања промене врсту образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и 

стицања вишег нивоа образовања (вертикална проходност);  

 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и 

даровити) уз обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима 

образовања и васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене 

материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим 

проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и 

индивидуализацију и наставом на даљину;  

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања 

одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се 

кроз континуирано међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и 

вредновање напредовање ученика.  

 

Кроз наставу Микроконтролера и микрорачунара реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на практичној настави као и вежбама води се рачуна о ергонометрији, развијању и практиковању 

здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне 

компетенције за целоживотно учење (комуникација на матерњем језику, учење учења, дигиталне компетенције,..) 
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међупредметне компетенције и стручне компетенције у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик 

ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, да прати и 

контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће умети да 

пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, 

стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности 

самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу 

инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

 

Кроз наставу Микроконтролера и микрорачунара оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања 

и васпитања оствариће се кроз усмено изаражавање, писмене задатке, домаће задатке, пројектну наставу, практичну 

наставу, вежбе где ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз 

дијалог са наставником или другим ученицима, или кроз писану форму, изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице 

и ставове. Зависно од наставне јединице или типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да прикупља, анализира, 

организује и критички процењује информације; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим уленицима 

буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других;Ученику 

помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и другу, доступну литературу, како да разликује и повезује целине.  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан 

начин дошао до решења проблема који ми се свакодневно јављају.  

Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта 

не. Да зна како да се понаша у дигиталној комуникацији са другима.  

 

Кроз наставу Микроконтролера и микрорачунара реализоваће се и стандарди образовања и васпитања. 

Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно 

самовредновање и вредновање рада наставника. 

Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору 

уџбеника;  

 

Стандард 1. Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења 
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Показатељи 

1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и доприноси 

остваривању дефинисаних исхода образовања и васпитања. 

2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и развијању компетенција 

ученика. 

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, закључцима, 

тумачењима, актуелним подацима и савременим достигнућима. 

4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака. 

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан циљевима 

образовања и васпитања. 

7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета. 

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, функционално прате ток 

излагања у уџбенику и имају за циљ да допуне или појасне садржаје који одговарају програму 

предмета. 

Стандард 2. Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење 

Показатељи 

1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом предзнању. 

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и стицању функционалних 

знања. 

3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите облике рада. 

4. Уџбеник подржава различите стилове учења. 

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог напретка у 

учењу. 

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација. 

7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 

8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, његовом применом и 

даљим учењем. 

9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и мотивише за 

самостално учење. 

Стандард 3. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима 

Показатељи 
1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру. 

2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе предмета. 
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3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и релевантни. 

4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно формулисани, различити 

по сложености и функцији и подстичу примену наученог. 

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у коме ученици живе 

и не доводе у опасност ученика, нити угрожавају животну средину. 

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени. 

Стандард 4. Језик уџбеника је одговарајући и функционалан 

Показатељи 

1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан. 

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика. 

3. Текст је језички и стилски уједначен. 

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту где се користе. 

5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 

Стандард 5. Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен 

Показатељи 

1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, врсту школе или 

образовни профил је уџбеник намењен. 

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и доследно. 

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и омогућава прегледност 

на свим уређајима на којима је предвиђено коришћење уџбеника. 

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално учење у складу са 

узрастом и предзнањем ученика. 

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран приступ садржајима. 

6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика. 

 

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

 

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  
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- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље 

учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са 

тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео 

ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се 

односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање 

дискриминациjе и друго. 

 

Стандарди квалификација ће се реализовати кроз успешно завршен процес средњег стручног образовања. Програм 

средњег стручног образовања за стицање квалификација траје четири године. Квалификација се заснива на опису рада, 

циљевима и исходима средњег стручног образовања.  

  

Одражавање рачунарских система 
Наставни предмет: Одржавање рачунарских система 

Разред: четврти 

Циљ учења наставног предмета:  

- Оспособљавање ученика за праћење историје рада рачунарског система по задатим параметрима и предлагање термина 

превентивног одржавања, 

- Оспособљавање ученика за спровођење превентивног одржавања,  

- Оспособљавање ученика за утврђивањс и отклањање кварова у рачунарском систему,  

- Оспособљавање ученика за прављење резервних копија према задатим параметрима,  

- Оспособљавање ученика за надоградњу рачунарског система 

 

 

 

 

Модул 
Број 

часова 
Садржај Исходи 

Редовно и 

превентивно 
60 

-појам одржавања рачунарског 

система, поузданост, време исправног 

-наброји и објасни врсте одржавања 

рачунарског система; 
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одржавање 

рачунарских 

система 

рада, средње време између отказа, 

поправљивост; Врсте одржавања 

рачунарских система;  

-појам редундансе у рачунарском 

систему утицај на поузданост 

-трошкови одржавања рачунарског 

система; 

-одлагање токсичног и електронског 

отпада у складу са законским 

прописима; 

-принципи заштите на раду; Мере 

личне безбедности; 

-одржавање хардверских компоненти 

рачунарског система; 

-алат и инструменти за рад; 

-одржавање повољних амбијенталних 

услова; Климатизација; 

-чишћење рачунарског система; 

-одржавањс квалитета напајања;  

-уређаји за непрекидно напајање; 

-заштита од буке и вибрација; 

-заштита од електромагнетног и РФ 

зрачења; 

-заштита од крађе и копирања; 

-замена потрошних делова ( мишеви, 

тастатуре, вентилатори, батерије 

(матична плоча. УПС,...), тонери. 

кертриџи, папир,...); 

-појам гарантног рока и сервиса у 

гарантном року, услови гаранције; 

-уговори о одржавању; 

- дефинише термине: поузданост 

расположивост и поправљивост; 

- дефинише појам редундансе и њен 

утицај на поузданост система у 

целини; 

- разликује и примењује врсте 

одржавања рачунарског система; 

- прати термине одржавања 

рачунарског система; 

-процењује трошкове одржавања 

рачунарског система; 

-одабере алат и инструменте 

потребне за одржавање рачунарског 

система; 

-одлаже електронски и токсични 

отпад у складу са законским 

прописима; 

-користи мере заштиге на раду у 

поступку одржавања рачунарског 

система; 

-контролише и управља 

амбијенталним условима у којима 

раде рачунарски системи; 

-чишћењем појединих делова 

рачунарског система одржава систем 

функционалним; 

-одржава и управља напајањем; 

конфигурише напредно управљање 

напајањем; 

-прати и решава проблем са 

повећаном буком и 
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-одржавање софтвера у рачунарском 

систему; 

-израда резервних копија; Типови 

резервних копија: План израде 

резервних копија; Враћање резервних 

копија; 

-аутоматизивање задатака резервног 

копирања и враћања копије; 

-софтвер за израду резервних копија. -

различити аспекти одржавања 

софтвера у рачунарском систему 

(ажурирање о.с., инсталација "закрпа", 

ажурирање софтвера, лиценце) 

Редовно ажурирање оперативног 

система (различити нивои ажурирања) 

Сервисни пакети. 

-појам перформанси рачунарског 

система. Процена перформанси 

рачунарског система; Референца за 

поређење; 

-алати за праћење стања рачунарског 

система (провера заузетости меморије, 

процесора, диска, мреже, листе 

процеса);  

-креирање окидача и акције на 

одређени догађај при праћењу; 

-надоградња оперативног система, 

разлози за надоградњу, проблеми при 

надоградњи; 

-подешавање ажурирања инсталираног 

софтвера:Проблеми при ажурирању; 

електромагнетним и радио фр. 

зрачењем; 

-објасни разлоге прављења резервних 

копија; 

-анализира потребе корисника за 

архивирањем података; 

-предлаже врсту и период 

архивирања у складу са потребама 

корисника; 

-планира архивирање података у 

складу сa потребама корисника; 

-прави резервне копије према задатим 

параметрима; 

-детектује, анализира и отклања 

проблеме у архивирању података; 

-препоручује ажурирање софтвера у 

циљу огклањања проблема у раду 

или у циљу побољшања перформанси 

рада; 

-обавља ажурирање софтвера у циљу 

отклањања проблема у раду или у 

циљу побољшања перформанси рада; 

-препоручује надоградњу хардвера у 

циљу отклањања проблема у раду 

или у циљу побољшања перформанси 

рада; 

-обавља надоградњу софтвера у циљу 

отклањања проблема у раду или у 

циљу побољшања перформанси рада; 

-детектује проблеме ири ажурирању 

и отклања их; 
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Редовно ажурирање антивирусног и 

осталог заштитног софтвера 

-редовно ажурирање ВIOS/UEFI, 

фирмвера уређаја; Проблеми који могу 

настати у раду постојећих драјвера 

након ажурирања фирмвера уређаја 

Лиценцирање софтвера, законска 

регулатива; Животни век софтвера; 

Модели лиценцирања софтвера: по 

броју (активних) корисника, по 

серверу, по процесору, по језгру .... ( 

Windows, МасОSХ, Linux );  

-виртуелне машине, софтвер на 

облаку, системски и апликативни 

софтвер; 

-појам дирeкторијумских сервиса;  

-појам доменског контролера; 

Инсталација доменског контролера; 

-типови објеката у директоријумским 

сервисима; 

-рад са објектима директоријумских 

сервиса; 

-аутентификација објеката у д,с.; 

-управљање рачунарским, групним, 

корисничким и сервисним налозима; 

-објекти групних полиса; Редослед 

обраде групних полиса; Филтрирање; 

-контрола подешавања рачунара 

помоћу групних полиса; 

-контрола корисничких подешавања 

помоћу групних полиса; 

-обавља ажурирање ВIOS/UEFI у 

циљу отклањања проблема у раду 

или иобољшања перформанси; 

-објасни законске последице 

коришћења нелегалног софтвера; 

-деинсталира нелегални и нелегално 

инсталирани софтвер; 

-објасни начине лиценцирања 

софтвера: 

-препоручи модел лиценцирања 

софтвера; 

-римењује одговарајући модел 

лиценцирања софтвера; 

-објасни улогу директоријумских 

сервиса: 

-објасни улогу доменског 

контролера; 

-дефинише објекте директоријумских 

сервиса; 

-инсталира и конфигурише доменски 

контролер према потребама 

корисника; 

-користи алате за администрацију 

директоријумских сервиса; 

-придружује рачунар домену; 

-креира и конфигурише објекте 

дирeкторијумских сeрвиса упoтрeбом 

скриптова; 

-прати стање рачунарског система; 

-врши процену перформанси 

рачунарског система на основу 
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-прављење и подешавање објеката 

директоријумских сервиса употребом 

скриптова; 

-одржавање директоријумских сервиса 

у рачунарском систему (база, логови, 

дефрагментирање базе, онлајн,офлајн 

Алати за праћење стања рачунарског 

система (провера заузетости меморије, 

процесора. диска, мреже. листе 

процеса);  

-креирање окидача и акције на 

одређени догађај при праћењу; 

-локације дневника рада; Филтрирање; 

Упознавање са могућностима скрипт 

језика и садржајем стандардних 

библиотека за рад са функцијама 

оперативног система, фајл системом. 

процесима; 

Индустријски стандарди за управљање 

конфигурацијом рачунарских система 

преко веб-а; СIМ(Соmmon Information  

Model), спецификација и схема; 

WВЕМ(Web Based Enterprise 

Managment); Појам управљаног 

објекга; Модел управљаног објекта; 

МОF формат датотеке за опис 

управљаног објекта; Структура 

система за управљање, репозиторијум 

објеката, менаџер објеката, провејдер; 

Употреба алата за управљање 

конфигурацијом рачунарских система; 

резултата праћења;  

-објасни појам и значај групних 

полиса у управљању конфигурацијом примењује 

групне полисе за подешавање рачунарских и 
корисничких налога; 
-објасни начине за управљање конфигурацијом 

рачунарских система; 
-управља конфигурацијом рачунарског система 

употребом скриптова за аутоматизацију; 
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Употреба у праћењу и промени 

подешавања рачунарског система. 

Дијагностика 

кварова у 

рачунарском 

систему 

21 

-појам квара у рачунарском систему; 

-комуникација са клијентом у циљу 

откривања симптома; 

-правила успешне комуникације; 

опис квара, симптоми квара, 

идентификација проблема; 

-услови под којима долази до квара; 

Могућност репродукције квара; 

-аудио/визуелна/олфакторна 

ипспекција рачунарског система: 

-технике откривања узрока квара у 

рачунарском систему; 

-метода пробе и грешке; 

-процес елиминације могућих кварова; 

-дељење проблема на потпроблеме; 

-претпоставка о највероватнијем 

узроку квара; План тестирања у 

циљу верификације претпоставке; 

-појам теста и начин спровођења 

теста; 

-фактори који утичу на резултате 

теста; 

-план тестирања: Врсте тестова 

хардверских компоненти; 

-тестови процесора; 

-тстови меморије; 

-тестови хард диска, SSD-а; 

S.М.А.R.Т. систем за надгледање 

поузданости дискова; 

-објасни појам квара у рачунарском 

систему; 

-користи научене комуникационе 

вештине у пословној околини; 

-анализира сгање рачунарског 

система; 

-прегледа рачунар у циљу детекције 

симптома квара; 

-примењује различите технике 

откривања квара; 

-фокусира се на претпоставку о 

највероватнијем узроку квара и 

тестираје; 

-саставља план мерења и тестирања 

која треба обавити на рачунару у 

циљу откривања узрока квара; 

-обавља тестирање хардвсрских 

компоненти; 

-обавља тестирање софтверских 

компоненти; 

-анализира резултате тестова и 

изводи закључке о тачности  

претпоставке о  највероватнијем 

узроку квара; 

-обавља потребна мерења у циљу 

откривања узрока квара; 

-користи различите програме за 

дијагностику хардверских проблема; 

-прати, бележи и анализира кодове 
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-тестови графичке карте: 

-дијагностика хардверских ВIOS/UEFI 

програма; 

-програми независних произвођача за 

дијагностику хардверских проблема; 

-важност праћења и бележења кодова 

грешки и порука о грeшкама при 

откривању узрока квара, ВIOS поруке, 

kernel/panic /BSOD(Вlue Screen of 

Death); 

-употреба дијагностичког софтвера 

као помоћ у откривању узрока квара; 

-употреба логова, стања ресурса и 

перформанси у детекцији софтверских 

проблема; 

-употреба интернета у потрази за 

решењима сличних или идентичних 

кварова; Идентификација узрока 

квара; Дефинисање плана поправке и 

опоравка система од квара; 

грешки и поруке о грешкама; 

-идентификује неисправне 

компоненте у рачунарском систему 
користи стручну литературу и претраживање доступних 
база инфорамција и база знања; 
-планира поправку рачунарског система у складу са 

потребама клијента; 
-прати и усваја нова технолошка достигнућа у подручју 

рачунарске технике; 
 

Отклањање 

кварова у 

рачунарском 

систему 

12 

-извођење поправки према 

дефинисаном плану; 

-опоравак система након отклањања 

квара; 

-провера пуне функционалности 

система након отклањања квара; 

-план тестирања пуне 

функционалности; 

-израда пратеће документације; 

-извештај о поправци; Ажурирање 

сервисне кљижице; 

-отклања кварове у рачунарском 

систему према дефинисаном плану; 

-обавља опоравак система од квара и 

отклањање последица квара; 

-надограђује рачунарски систем; 

-саставља план мерења и тестирања 

која треба спровести на рачунару у 

циљу верификације пуне 

фунционалности система; 

-самостално сачини или попуни 

пословну документацију; 
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-адаптација редовпог и превентивног 

одржавања као последица отклоњеног 

квара: 

-препоручује измене редовног и 

превентивног одржавања; 

Блок настава 30 

-редовно одржавање рачунара у 

мањем/средњем предузећу и израда 

пратеће документације; 

-интервентно одржавање рачунара, 

адаптација редовног и превентивног 

одржавања; 

-употреба алата за управљање 

конфигурацијом рачунара,  

инсталација потребних сервиса, 

прављење репозиторијума, додавање 

објекта у репозиторијум, управљање 

објектом. 

-самостално спроводи редовно и 

правентивно одржавање; 

-попуњава сервисну кљижицу; 

-самостално проналази узрок квара и 

отклања га; 

-учествује у раду тима, предлаже 

решења унутар тимског рада и 

дискутује о њима 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира 

како да ученици остваре исходе и да изабере одговарајуће методе,  активности и технике за рад са ученицима. 

Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине које су ученику потребне за даље 

учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на 

основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи разликују, да се неки могу лакше и 

брже остварити, док је за одређене потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима.  Исходе треба 

посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. На ставу у том смислу треба усмерити на развијање 

компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  
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II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз вежбе, при чему се ученици се деле у групе до 10 ученика. Програм за четврти разред 

организован је кроз три модула и блок наставу. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, 

индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, практичан рад, визуелне методе, вербалне 

методе, демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, 

софвтвери, шеме, панои..) 

На часовима вежби потребно је урадити следеће: 

 

4. У оквиру модула Редовно и превентивно одржавање рачунарских система 

- ученицима објаснити основне појмове о доржавању рачунарског система; Навести врсте одржавања;  

- упознати их са основним правилима заштите на раду и мерама личне безбедности које морају предузимати; 

- објаснити и демонстрирати утицај различитих фактора на функционисање рачунарског система; 

- објаснити важност физичке заштите рачунарског система; 

- објаснити и демонстрирати процедуре при замени различитих потрошних делова. Истаћи важност правилног 

одлагања токсичног и електронског отпада; 

- објаснити важност поштовања гарантних услова и остваривања права из гаранције; 

- објаснити разлоге прављења резервних копија, навести типове и заједно са ученицима урадити прављење резервне 

копије и враћање копије; 

- објаснити појам животног века софтвера, ажурирање и надоградња; 

- објаснити моделе лиценцирања софтвера и са ученицима дискутовати који модели су погодни за које ситуације; 

- показати ученицима ажурирање BIOS/UEFI; 

- објаснити појам д.с. и његову важност, типове објеката.  

- при обради алата за праћење на Windows  посветити пажњу, како уграђеним алатима, тако и пакету алата за надзор; 

- објаснити CIM, управљање рачунарским системом коришћењем WBEM инфраструктуре 

 

2. У оквиру модула Дијагностика кварова у рачунарском систему 
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- објсанити појам квара и симптоме квара. Кроз примере уводити различите технике решавања дијагностичких 

проблема. Дефинисати план тестирања и објансити начине спровођења тестова различитих хардверских и софтверских 

компоненти; 

- показати ученицима где се може наћи беплатан дијагностички софтвер као и разлике између бесплатних и плаћених 

верзија; 

- поставити пред ученике конкретан дијагностички проблем, подстицати их да самостално решавају задати проблем; 

- инсистирати на документовању процес дијагностике и тестирања компоненти; 

  

      3.  У оквиру  модула Отклањање кварова у рачунарском систему 

- ученицима објаснити важност планирања поправке у радном окружењу; 

- практично проћи поправку и опоравак система; 

- објаснити како се тестира пуна функционалност система након поправке; 

- практично проћи неколико сценарија отклањања квара и за сваки направити план тестирања након поправке у циљу 

провере функционалности. 

 

  

4. У оквиру модула Блок настава 

- ученици раде у мањим групама на задатку, свака група треба да уради сваки од предвиђених задатака; 

- ученици симулирају одлазак на терен и редован сервис рачуанар. Користе унапред припремљену сервисну књижицу, 

која даје списак провера и дијагностичких алата које треба применити на рачунар током једног редовног одржавања; 

Тражити од ученика да ураде процену људства/времена (човек/сати) и трошкова да се обави редован сервис у једном 

мањем/средњем предузећу са 20 рачунара и пратећом додатном опремом; 

-ученици у мањим групама (2-4 ученика) решавају псотављени проблем. Треба да на основу описа проблема добијеног од 

клијента (један ученик глуми клијента) саставе план дијагностике, да открију квар, отклоне га и санирају последице квара 

ако постоје и ако је то могуће. Са ученицима урадити бар два сценарија квара, један хардверски и један софтверски; 

-након поправке дискутовати са ученицима да ли постоје додатне превентивне методе које се могу увести да се спрече 

кварови које су управо отклонили. Адаптирати постојеће процедуре редовног и превентивног одржавања као меру за 

избегавање сличних кварова у будућности. 
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III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, учесталост 

јављања, квалитет одговора, уважавање гледишта других ученика, однос према раду, способност примене теоријских 

знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- тестове знања; 

- тестове практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

IV Међупредметне компетенције 

- Компетенција за целоживотно учење; 

- Комуникације; 

- Рад с подацима и информацијама; 

- Дигитална компетенција; 

- Решавање проблема; 

- Сарадња; 

- Одговоран однос према здрављу; 

- Одговоран однос према околини; 

- Естетичка компетенција; 

- Предузимљивост; 

- Оријентација ка предузентиштву.  

 

 

Кроз наставни садржај Одржавање рачунарских система реализују се и општи принципи образовања и васпитања. 

 

Наставни предмет Одржавање рачунарских система омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако 

давање шанси свим ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење 
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разноврсних облика учења (учење путем покушаја и погрешака, инструментално учење, учење по моделу, учење 

увиђањем...). Кроз облике рада, наставне методе, коришћење разновсних наставних средстава, различиих софтвера, 

похваљивањем ученика, давањем препорука за даље напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције 

подиже се квалитет образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код ученика. Кроз редовно праћење 

реформисаних наставних планова и програма, иновација у електротехници ученицима ће бити омогућено континуирано 

напредовање у области електротехнике. Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну наставу, практичну 

наставу, допунску или додатну наставу, секције, ванаставне активности  као и учешће у различитим активностиваа током 

жиовота са циљем сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар 

и ван установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским 

старешином, стручним већем омогућава хоризонталну и вертикалну проходност, којом се осигурава могућност да 

ученици током образовања промене врсту образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и 

стицања вишег нивоа образовања (вертикална проходност);  

 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и 

даровити) уз обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима 

образовања и васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене 

материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим 

проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и 

индивидуализацију и наставом на даљину;  

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања 

одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се 

кроз континуирано међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и 

вредновање напредовање ученика.  

 

Кроз наставу Одржавање рачунарских система реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на практичној настави као и вежбама води се рачуна о ергонометрији, развијању и практиковању 

здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне 

компетенције за целоживотно учење (комуникација на матерњем језику, учење учења, дигиталне компетенције,..) 



Школски програм 2022-2026. 
 

 

 

990 

 

 

међупредметне компетенције и стручне компетенције у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик 

ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, да прати и 

контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће умети да 

пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, 

стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности 

самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу 

инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

 

Кроз наставу Одржавање рачунарских система оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања 

и васпитања оствариће се кроз усмено изаражавање, писмене задатке, домаће задатке, пројектну наставу, практичну 

наставу, вежбе где ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз 

дијалог са наставником или другим ученицима, или кроз писану форму, изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице 

и ставове. Зависно од наставне јединице или типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да прикупља, анализира, 

организује и критички процењује информације; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим уленицима 

буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других;Ученику 

помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и другу, доступну литературу, како да разликује и повезује целине.  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан 

начин дошао до решења проблема који ми се свакодневно јављају.  

Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта 

не. Да зна како да се понаша у дигиталној комуникацији са другима.  

 

Кроз наставу Одржавање рачунарских система реализоваће се и стандарди образовања и васпитања. 

Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно 

самовредновање и вредновање рада наставника. 

Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору 

уџбеника;  
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Стандард 1. Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења 

Показатељи 

1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и доприноси 

остваривању дефинисаних исхода образовања и васпитања. 

2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и развијању компетенција 

ученика. 

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, закључцима, 

тумачењима, актуелним подацима и савременим достигнућима. 

4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака. 

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан циљевима образовања 

и васпитања. 

7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета. 

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, функционално прате ток 

излагања у уџбенику и имају за циљ да допуне или појасне садржаје који одговарају програму 

предмета. 

Стандард 2. Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење 

Показатељи 

1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом предзнању. 

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и стицању функционалних 

знања. 

3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите облике рада. 

4. Уџбеник подржава различите стилове учења. 

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог напретка у учењу. 

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација. 

7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 

8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, његовом применом и 

даљим учењем. 

9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и мотивише за 

самостално учење. 

Стандард 3. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима 

Показатељи 1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру. 
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2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе предмета. 

3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и релевантни. 

4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно формулисани, различити по 

сложености и функцији и подстичу примену наученог. 

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у коме ученици живе и 

не доводе у опасност ученика, нити угрожавају животну средину. 

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени. 

Стандард 4. Језик уџбеника је одговарајући и функционалан 

Показатељи 

1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан. 

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика. 

3. Текст је језички и стилски уједначен. 

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту где се користе. 

5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 

Стандард 5. Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен 

Показатељи 

1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, врсту школе или 

образовни профил је уџбеник намењен. 

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и доследно. 

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и омогућава прегледност на 

свим уређајима на којима је предвиђено коришћење уџбеника. 

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално учење у складу са 

узрастом и предзнањем ученика. 

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран приступ садржајима. 

6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика. 

 

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

 

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  
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- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље 

учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са 

тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео 

ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се 

односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање 

дискриминациjе и друго. 

 

Стандарди квалификација ће се реализовати кроз успешно завршен процес средњег стручног образовања. Програм 

средњег стручног образовања за стицање квалификација траје четири године. Квалификација се заснива на опису рада, 

циљевима и исходима средњег стручног образовања.  

  
 

Рачунари у системима управљања 
Наставни предмет: Рачунари у системима управљања 

Разред: четврти 

Циљ учења наставног предмета:  

- Упознавање са основама управљања и једноставним системима управљања Упознавање са општим карактеристикама 

рачунара у системима управљања 

- Упознавање са РLС-ом и оспособљавање за израду једноставних корисничких програма 

- Упознавање са SСАА системом и оспособљавање за израду једноставних апликација 

- Управљање са техникама комуникације у системима управљања 

 

 

 

 

Модул Број часова Садржај Исходи 

Основе 

управљања 

и 

10=4+6 

(вежби) 

-Појам управљаљања и 

аутоматизације 

- Општа структура система управљања 

-Разликује типове аутоматског 

управљања 

-Препозна улазне и излазни 
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система 

управљања 

-Примери сензора и извршних 

елемената 

- Типови аутоматског управљања. 

- Примери секвенцијалног управљања 

-Класификација система континуалног 

управљања 

-Општа структура система 

континуапног управљања 

-Пример система аутоматске 

рсгулацијс 

- Пример сервомеханизма 

-Појам и управљањс процсеом 

производње 

 

сигнал датог система 

континуалног управљања 

-Препозна циљ управљања 

датог система континуалног 

управљања 

-Препозна улоге елемената 

датог система континуалног 

управљања 

-Разликује типове процеса 

производње као и основне 

функције надзора 

Рачунари у 

системима 

непосредног 

управљања и 

надзора 

3 

-Историјски развој архитектуре 

система за управЈвање и надзор 

-Систем  дистрибуираног рачунарског 

управљања 

-Основне карактеристике 

микрорачунара у системима 

управљања 

 

-Познаје основне 

карактеристике микрорачунара 

у системима управљања 

-разликује рачунаре опште 

намене и микрорачунаре у 

системима управљања 

-опише принцип 

дистрибуираног рачунарског 

управљања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Хардверска оргaнизација РLC 

процесно улазно-излазни уређаји 

- спрезање улазно-излазних уређаја 

- хардверска стуктура РLC -

текстуални и графички дисплеји 

-Програмирање PLC језиком 

лествичастих дијаграма (LADDER) 

-разуме логику опертивног 

система логичких контролера и 

начин организације података у 

меморији 

-препознаје модуле 

Прогрмибилних Логичких 

Контролера -РLC и врши 



Школски програм 2022-2026. 
 

 

 

995 

 

 

 

 

 

 

Програмабилни 

логички 

контролери 

(РLC) 

 

 

 

64=18 

+46(вежбе) 

- принцип услов-акција 

- бит наредбе 

- програмски скен циклус 

- самодржање 

 -тајмер 

- бројач 

- аларми 

-аритметичке оперције  

-логичке операције  

-преношење програма на РLС 

- примери из индустрије 

- Операциони терминали и панели 

- алфанумерички операторски 

терминали 

-графички операторски панели 

-програмирање терминала и дисплеја 

-Комуннкације 

-умрежавање PLC 

-надзорно управљачки систем  

-индустријске рачунарске мреже  

-мрежни протоколи  

-формирање рачунарске апликације 

 -временски дијаграм извођења 

апликације 

њихово међусобно повезивање 

• модификује и учитава 

програм РLC 

• направи једноставе програме 

за РLC 

• разликује операторске терми 

нале и панеле и повезује их са 

РLC 

-Рукује операционим 

терминалима и панелима 

• разликује фунције аналогних 

и дигиталних улазних и 

излазних модула и повезује 

аналогне и дигиталне даваче и 

актуаторе 

• на елементарном нивоу 

умрежи PLC 

• објасни структуру надзорно-

управљачког система 

Систем за 

надзорно 

управљање и 

аквизицију 

података 

(SСАDА) 

9=3+6(вежбе) 

 

- Појам и функције SCADA-е 

- Елементи SCADA-е 

- Пројектовање SCADA-е 

-наведе основне функције 

SCADA-е 

-Наведе и опише основне 

елементе SCADA -е 

-Изради једноставну SCADA 

апликацију 

Технике 7=3+4(вежбе)   
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комуникације у 

системима 

управљања 

-Нивои комуникација у производним 

предузећу 

• Индустријске рачунарске мреже 

• Индустријскс магистрале 

• Комуникација у процесу 

стандардним струјним сигналима 

• Процесне магистрале 

• НАКТ протокол 

• Повезивање РLC-ева у мрежу 

• Бежична комуникација преко GSM- 

мреже 

-опише организацију размене 

података унутар производног 

предузећа 

• прави разлику између 

индустријских рачунарских 

мрежа и информационих 

рачунарских мрежа опште 

намене 

• наведе главне стандардне 

процесне магистрале, њихове 

особине и области примене 

• опише принцип везивања 

уређаја на индустријске 

магистрале 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: Физика, Рачунарске мреже 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира 

како да ученици остваре исходе и да изабере одговарајуће методе,  активности и технике за рад са ученицима. 

Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине које су ученику потребне за даље 

учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на 

основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи разликују, да се неки могу лакше и 

брже остварити, док је за одређене потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима.  Исходе треба 

посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. На ставу у том смислу треба усмерити на развијање 

компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 



Школски програм 2022-2026. 
 

 

 

997 

 

 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

 

II Оставаривање наставе и учења  

Реализација наставе: 31 часа теоријске наставе, 62 часова вежби. 

 

Место реализације наставе: 

Учионица и лабораторија за вежбе. 

 

Подела одељења на групе:  

Приликом реализације наставе, одељења се деле на групе тако да у њима нема више од 10 ученика. 

 

Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад-

кооперативно учење, практичан рад, визуелне методе, вербалне методе, демонстративне методе). У настави се могу 

користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, панои..)  

 

На часовима вежби потребно је урадити следеће:  

 

1. У оквиру модула Основе управљања и система управљања 

- ученицима објаснити појам процеса и управљања; 

- објаснити улогу и значај мерне опреме и извршних органа за управљање процесом; 

- ученицима набројати категорије процеса у зависности од природе операције; 

- да са ученицима спецификујемо функције рачунара повезаног с процесом 

- објаснити ученицима разлику рада рачунара у затвореној спрези и управљања процесом у затвореној спрези 

- дефинише нивое хијерархије урављања 

- објанити разлику између централизованог и дистрибуираног рачунарског управљачког система 

 

2. У оквиру модула Рачунари у системима непосредног управљања и надзора 
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- ученицима објаснити основна знања о микрорачунарима као саставним деловима система непосредног управљања; 

- Ученицима објаснити основна знања о архитектури савременог система управљања 

 

      3.  У оквиру  модула Програмабилни логички контролери (РLC)   

- објаснити по чему се програмабилни логички контролер разликује од персоналног рачунара опште намене; 

- ученику објаснити логику оперативног ПЛЦ-а смисао постојања скен циклуса и начин његовог вођења  

- Хардверска оргaнизација РLC процесно улазно-излазни уређаји 

-    спрезање улазно-излазних уређаја 

-     хардверска стуктура РLC -текстуални и графички дисплеји 

-   Обаснити ученику улогу програмирања PLC језиком лествичастих дијаграма (LADDER), основну логику формирања 

програма у LADDER језику 

-    Ученику објаснити основне наредбе и објаснити начин њиховог коришћења; 

-   Објаснити временски дијаграм реализације програмских наредби и његов однос према сигналу у спољној средини 

-  Постојање програмских часовника и бројача и њихова употреба при решавању проблема секвенцијалног упорављања  

-    преношење програма на РLС 

-    примери из индустрије 

-    Операциони терминали и панели 

-    Комуннкације умрежавање PLC 

-    надзорно управљачки систем  

-    индустријске рачунарске мреже 

-    мрежни протоколи 

-   формирање рачунарске апликације 

- Ученик користи наредбе за обавњљање аритметиких и логичких кола 

- ученик осмишља алгоритме за решавање једноставних проблема и пише одговарајући програм у LADDER језику  

 

4. У оквиру модула Систем за надзорно управљање и аквизицију података (SСАDА) 

 

-  ученик описује основне елементе SCADA –е, наведе основне функције SCADA -е ; 

-  ученик  се учи да изради једноставну  SCADA апликацију 
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5. У оквиру модула Технике комуникације у системима управљања 

- ученик описује организацију размене података унутар производног предузећа 

• ученик самостално прави разлику између индустријских рачунарских мрежа и информационих рачунарских мрежа 

опште намене 

• ученик самостално наведи главне стандардне процесне магистрале, њихове особине и области примене 

• опише принцип везивања уређаја на индустријске магистрале 

 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, учесталост 

јављања, квалитет одговора, уважавање гледишта других ученика, однос према раду, способност примене теоријских 

знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- тестове знања; 

- тестове практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

IV Међупредметне компетенције 

- Компетенција за целоживотно учење; 

- Комуникације; 

- Рад с подацима и информацијама; 

- Дигитална компетенција; 

- Решавање проблема; 

- Сарадња; 

- Одговоран однос према здрављу; 

- Одговоран однос према околини; 

- Естетичка компетенција; 
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- Предузимљивост; 

- Оријентација ка предузентиштву.  

 

 

Кроз наставни садржај  Рачунари у системима управљања реализују се и општи принципи образовања и васпитања. 

 

Наставни предмет Оперативни системи   омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање 

шанси свим ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење 

разноврсних облика учења (учење путем покушаја и погрешака, инструментално учење, учење по моделу, учење 

увиђањем...). Кроз облике рада, наставне методе, коришћење разновсних наставних средстава, различиих софтвера, 

похваљивањем ученика, давањем препорука за даље напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције 

подиже се квалитет образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код ученика. Кроз редовно праћење 

реформисаних наставних планова и програма, иновација у електротехници ученицима ће бити омогућено континуирано 

напредовање у области електротехнике. Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну наставу, практичну 

наставу, допунску или додатну наставу, секције, ванаставне активности  као и учешће у различитим активностиваа током 

жиовота са циљем сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар 

и ван установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским 

старешином, стручним већем омогућава хоризонталну и вертикалну проходност, којом се осигурава могућност да 

ученици током образовања промене врсту образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и 

стицања вишег нивоа образовања (вертикална проходност);  

 

 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и 

даровити) уз обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима 

образовања и васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене 

материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим 

проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и 

индивидуализацију и наставом на даљину;  
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-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања 

одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се 

кроз континуирано међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и 

вредновање напредовање ученика.  

 

Кроз наставу Рачунари у системима управљања реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на практичној настави као и вежбама води се рачуна о ергонометрији, развијању и практиковању 

здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне 

компетенције за целоживотно учење (комуникација на матерњем језику, учење учења, дигиталне компетенције,..) 

међупредметне компетенције и стручне компетенције у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик 

ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, да прати и 

контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће умети да 

пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, 

стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности 

самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу 

инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

 

Кроз наставу Рачунари у системима управљања оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања 

и васпитања оствариће се кроз усмено изаражавање, писмене задатке, домаће задатке, пројектну наставу, практичну 

наставу, вежбе где ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз 

дијалог са наставником или другим ученицима, или кроз писану форму, изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице 

и ставове. Зависно од наставне јединице или типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да прикупља, анализира, 

организује и критички процењује информације; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим уленицима 

буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других;Ученику 

помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и другу, доступну литературу, како да разликује и повезује целине.  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан 

начин дошао до решења проблема који ми се свакодневно јављају.  
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Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта 

не. Да зна како да се понаша у дигиталној комуникацији са другима.  

 

Кроз наставу Рачунари у системима управљања реализоваће се и стандарди образовања и васпитања. 

Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно 

самовредновање и вредновање рада наставника. 

Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору 

уџбеника;  

 

 

Стандард 1. Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења 

Показатељи 

1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и доприноси 

остваривању дефинисаних исхода образовања и васпитања. 

2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и развијању 

компетенција ученика. 

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, закључцима, 

тумачењима, актуелним подацима и савременим достигнућима. 

4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака. 

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан циљевима 

образовања и васпитања. 

7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета. 

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, функционално прате 

ток излагања у уџбенику и имају за циљ да допуне или појасне садржаје који одговарају 

програму предмета. 

Стандард 2. Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење 

Показатељи 

1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом предзнању. 

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и стицању 

функционалних знања. 

3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите облике рада. 

4. Уџбеник подржава различите стилове учења. 
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5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог напретка у 

учењу. 

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација. 

7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 

8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, његовом применом 

и даљим учењем. 

9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и мотивише за 

самостално учење. 

Стандард 3. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима 

Показатељи 

1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру. 

2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе предмета. 

3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и релевантни. 

4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно формулисани, 

различити по сложености и функцији и подстичу примену наученог. 

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у коме ученици 

живе и не доводе у опасност ученика, нити угрожавају животну средину. 

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени. 

Стандард 4. Језик уџбеника је одговарајући и функционалан 

Показатељи 

1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан. 

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика. 

3. Текст је језички и стилски уједначен. 

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту где се 

користе. 

5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 

Стандард 5. Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен 

Показатељи 

1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, врсту школе 

или образовни профил је уџбеник намењен. 

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и доследно. 

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и омогућава 

прегледност на свим уређајима на којима је предвиђено коришћење уџбеника. 

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално учење у складу 



Школски програм 2022-2026. 
 

 

 

1004 

 

 

са узрастом и предзнањем ученика. 

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран приступ 

садржајима. 

6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика. 

 

 

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

 

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље 

учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са 

тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео 

ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се 

односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање 

дискриминациjе и друго. 

 

Стандарди квалификација ће се реализовати кроз успешно завршен процес средњег стручног образовања. Програм 

средњег стручног образовања за стицање квалификација траје четири године. Квалификација се заснива на опису рада, 

циљевима и исходима средњег стручног образовања.  

  
 

Техничка документација 
Наставни предмет: Техничка документација 

Разред: четврти 

Циљ учења наставног предмета:  
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- Развијање свести ученика о значају примене техничке документације у изради и одржавању рачунарских и 

микрорачунарских система; 

- Упознавање ученика са структуром и основним компонентама техничке документације; 

- Упознавање ученика са врстама техничке документације која се користи у изради и одржавању рачунарских и 

микрорачунарских система; 

- Оспособљавање ученика за коришћење софтверских алата у изради техничке документације; 

- Оспособљавање ученика за израду и одржавање рачунарских и микрорачунарских система на основу техничке 

документације; 

 

Модул 
Број 

часова 
Садржај Исходи 

Израда 

техничке 

документације 

40 

- појам, намена и сврха техничке 

документације 

- елементи техничке документације 

- алати за израду делова техничке 

документације 

- симболи у електротехници према IEC 

стандарду 

- израда базе симбола 

- повезивање делова система 

- израда шеме рачунарског система 

- израда блок дијаграма рачунарског 

система 

- окружење програмског пакета 

- записивање фајлова и формати 

записивања 

- формати папира за цртање и 

штампање 

- заглавље и саставница 

- размера 

Ученик ће бити у стању да: 

 

- објасни појам техничке документације 

- наведе основну намену и сврху техничке 

документације 

- наведе основне елементе техничке 

документације 

- познаје рад са програмима за израду 

техничке документације 

- израђује самостално базу симбола 

- повезује поједине симболе у целину  

- користи рачунар као прибор у решавању 

графичких задатака 

- формира заглавље и саставницу 

- разликује и црта линије и друге 

геометријске облике 

- црта различите конструкције правилних 

полигона и кривих линија 

- користи библиотеку симбола 
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- алат за цртање. Додавање и 

форматирање стрелица 

- врсте котних линија 

- котирање 

- алат за цртање полигона 

- форматирање полигона 

- груписање елемената. Коришћење 

библиотеке разних симбола и промена 

формата постојећим симболима 

- библиотека грађевинских, 

инсталационих и рачунарских симбола 

- креирање нових симбола 

- форматирање симбола 

- увоз текста и његова обрада у 

изабраном програмском пакету 

- извоз цртежа у текст процесор 

- нацрт једне просторије и распореда 

рачунара, електричне и мрежне 

инсталације 

- израда модела микроконтролерског и 

микрорачунарског система 

коришћењем алата 

- врста приказа модела (Breadboard, 

Schematic, PCB) 

- рад са компонентама, стављање на 

радну површину, повезивање 

- увоз библиотека 

- проналажење библиотека 

компоненти на интернету 

-  израда модела једноставног 

микроконтролерског система (Fritzing 

- уноси и обрађује текст 

- извози готове цртеже у текст процесор 

- црта техничке цртеже у одговарајућој 

размери 

- креира блок дијаграме рачунарских система 

- тумачи и црта хоризонтални пресек 

грађевиснког објекта 

- креира модел једноставног система са 

микрорачунаром 

- креира модел једноставног система са 

микроконтролером  

- планира простор на цртежу и има осећај за 

систематичност, уредност и прегледност 

цртежа 
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дијаграм) 

- израда модела једноставног 

микрорачунарског система (Fritzing 

дијаграм) 

 

Вођење 

техничке 

документације 

22 

- пројекат и управљање пројектом – 

основни појмови 

- животни циклус пројекта, фазе 

пројекта 

- технолошки процес 

- однос пројекта и операција 

- појам идејног решења и његова 

намена 

- појам, намена и сврха техничке 

документације идејног решења 

- израда плана техничког решења на 

основу коригованог идејног решења 

- избор компоненти рачунарског 

система 

- ценовник компоненти рачунарског 

система 

- ценовник услуга одржавања 

рачунарског система 

- спецификација компоненти 

рачунарског система 

- израда више варијанти 

спецификације рачунарског система 

- прорачун цене одржавања 

рачунарског система 

- прорачун цене израде рачунарског 

система 

Ученик ће бити у стању да: 

 

- дефинише појам пројекта и управљање 

пројектом 

- дефинише ко даје захтев за ппројектовање и 

шта садржи тај захтев 

- објасни животни циклус и фазе пројекта 

- дефинише однос пројекта и операције 

- објасни појам идејног решења 

- наведе основну намену и сврху идејног 

решења 

- објасни појам техничког решења 

- наведе шта треба да садржи квалитетно 

техничко решење 

- планира компоненете рачунарског система 

како би испоштовао спецификацију захтева 

- дефинише предмер и предрачун у оквиру 

техничке документације 

- објасни неопходност техничке контроле и 

ревизије документације 

- објасни начин извођења радова приликом 

израде рачунарског система 

- дефинише начин за утврђивање стварне 

цене потребних радова 

- наведе главне карактеристике квалитета 

рачунарског система 
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- израда пројектне документације на 

основу усвојеног техничког решења 

- саставни делови техничке 

документације, опис техничког 

решења 

- предмер и предрачун 

- укупна инвестиција, техничка 

контрола, ревизија пројектне 

документације 

- усаглашавање пројектне 

документације са осталим пројектима 

на истом систему 

- разрада пројекта 

- анализа изводљивости радова на 

основу пројектне документације 

- анализа људских и временских 

ресурса 

- начин извођења радова по 

технолошком реду 

- начин за утврђивање стварне цене 

радова 

- формирање понуде за извођење 

- стандарди квалитета 

- технички преглед производа 

- записник примедби 

- израда корисничких упутстава: 

структура корисничког упутства (увод, 

повезивање и укључивање система, 

упутство за рад, безбедносне 

препоруке) 

- појам и структура сервисне књижице 

- наведе начине састављања записника 

примедби 

- познаје начин састављања записника 

примедби 

- саставља записник примедби, познаје појам 

корисничког упутства 

- израђује корисничка упутства за различите 

категорије  корисника 

- води редовне и периодичне извешзаје о 

стању и интервенцијама на рачунарској 

опреми 

- контролише извршене послове 
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– спецификација компоненти 

рачунарског система (хардвер, 

софтвер, лиценце, периферије), план 

редовног одржавања, листа 

интервентних прегледа са описом 

интервенције 

- израда сервисне књижице 

- листа резервних делова, гарантни 

лист производа, услови гаранције 

 

Корелација са другим предметима: Одржавање рачунарских система, Рачунарски хардвер, Предузетништво, 

Микроконтролери и Микрорачунари 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

  

I Планирање наставе 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира 

како да ученици остваре исходе и да изабере одговарајуће методе,  активности и технике за рад са ученицима. 

Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине које су ученику потребне за даље 

учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на 

основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи разликују, да се неки могу лакше и 

брже остварити, док је за одређене потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима.  Исходе треба 

посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. На ставу у том смислу треба усмерити на развијање 

компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  
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II Оставаривање наставе и учења  

 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања. 

 

Облици наставе: 

Настава се реализује кроз лабораторијске вежбе 

 

Место реализације наставе: 

Лабораторијске вежбе се реализују у рачунарској лабораторији.  

 

Подела одељења на групе: 

Приликом реализације наставе, одељења се деле на групе тако да у њима нема више од 10 ученика. 

 

Препоруке за реализацију наставе у првој тематској целини: 

- ученици треба да овладају појмом техничке документације, да објасне намену и наведу сврху 

- ученици треба да упознају функционалне могућности алата за израду техничке документације 

- ученици треба да се оспособе да самостално израђују базу симбола, и д аих примене при изради техничке документације 

било самостално, било повезивањем у целину. 

- са ученицима треба проћи основни рад у алату Microsoft Visio (Libre Office Draw) 

- требало би да ученик буде у стању да самостално изради пројекат: детаљан нацрт једне просторије, распоред рачунара и 

електричне инсталације, климатизације 

- ученике треба упознати са коришћењем алата за брзо моделовање система са микроконтролером и/или микрорачунаром, 

упознати их са начином рада са компонентама и библиотекама компоненти, повезивањем елемената модела 

- повезати излагање са знањем ученика из предмета микроконтролери и микрорачунари 

 

Препоруке за реализацију наставе у другој тематској целини: 

- ученици треба да овладају појмом техничке документације, да објасне намену и да наведу сврху 

- ученици треба да се оспособе да самостално осмисле садржај захтева за пројектовање, користећи елементе техничке 

документације и познавање технолошког процеса 
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- од ученика тражити да појам идејног решења објасне кроз пример  

- инсистирати да ученици знају да наведу садржај квалитетног техничког решења 

- навести ученике да схвате израду плана техничког решења кориговањем идејног решења 

- ученици треба да овладају избором компоненти рачунарског система и прорачуном цене израде и одржавања 

рачунарског система, тако што им то претходно демонстрира наставник 

- полазна тачка при упознавању израде главног пројекта је да ученици усвоје појмове предмер и предрачун да схвате 

значај усвојеног техничког решења, како би радили пројектну документацију 

- ученицима треба објаснити како се пројектна документација усаглашава са осталим пројектима 

- пожељно је да ученик овлада начинима за контролу извршених радова 

- ученике упутити да коришћењем упутства самостално саставе записник примедби 

- ученицима објаснити израду пројктне документације изведеног стања кроз пример 

- са ученицима на примеру готових решења дискутовати  о стуктури корисничког упутства и сервисне књижице, начин 

писања појединих делова 

 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, учесталост 

јављања, квалитет одговора, уважавање гледишта других ученика, однос према раду, способност примене теоријских 

знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- тестове знања; 

- активности ученика на часовима; 

- оцењивање оспособљености за практичан рад 

 

IV Међупредметне компетенције 

- Компетенција за целоживотно учење; 

- Комуникације; 

- Рад с подацима и информацијама; 
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- Дигитална компетенција; 

- Решавање проблема; 

- Сарадња; 

- Одговоран однос према здрављу; 

- Одговоран однос према околини; 

- Естетичка компетенција; 

- Предузимљивост; 

- Оријентација ка предузентиштву.  

 

Кроз наставни садржај  предмета Техничка документација реализују се и општи принципи образовања и васпитања. 

 

Наставни предмет Техничка документација омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање 

шанси свим ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење 

разноврсних облика учења (учење путем покушаја и погрешака, инструментално учење, учење по моделу, учење 

увиђањем...). Кроз облике рада, наставне методе, коришћење разновсних наставних средстава, различиих софтвера, 

похваљивањем ученика, давањем препорука за даље напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције 

подиже се квалитет образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код ученика. Кроз редовно праћење 

реформисаних наставних планова и програма, иновација у електротехници ученицима ће бити омогућено континуирано 

напредовање у области електротехнике. Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну наставу, практичну 

наставу, допунску или додатну наставу, секције, ванаставне активности  као и учешће у различитим активностиваа током 

жиовота са циљем сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар 

и ван установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским 

старешином, стручним већем омогућава хоризонталну и вертикалну проходност, којом се осигурава могућност да 

ученици током образовања промене врсту образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и 

стицања вишег нивоа образовања (вертикална проходност);  

 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и 

даровити) уз обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима 

образовања и васпитања;  
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-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене 

материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим 

проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и 

индивидуализацију и наставом на даљину;  

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања 

одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се 

кроз континуирано међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и 

вредновање напредовање ученика.  

 

Кроз наставу Техничке документације реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на практичној настави као и вежбама води се рачуна о развијању и практиковању здравих животних 

стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне компетенције за целоживотно 

учење (комуникација на матерњем језику, учење учења, дигиталне компетенције,..) међупредметне компетенције и 

стручне компетенције у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик ће бити оспособљен да иницира 

учење, да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током учења, да 

управља учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће умети да пронађе и асимилује нова знања и вештине, 

користећи претходно учење и ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, 

стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности 

самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу 

инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

 

Кроз наставу Техничке документације оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања 

и васпитања оствариће се кроз усмено изаражавање, писмене задатке, домаће задатке, пројектну наставу, практичну 

наставу, вежбе где ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз 

дијалог са наставником или другим ученицима, или кроз писану форму, изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице 

и ставове. Зависно од наставне јединице или типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да прикупља, анализира, 

организује и критички процењује информације; Од ученика се очекује да се у ситуацијама када ради са другим ученицима 
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буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других. Због тога је 

неопходно ученику помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и другу, доступну литературу, како да разликује 

и повезује целине.  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан 

начин дошао до решења проблема који ми се свакодневно јављају.  

Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта 

не. Да зна како да се понаша у дигиталној комуникацији са другима.  

 

Кроз наставу Техничке документације реализоваће се и стандарди образовања и васпитања. 

Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно 

самовредновање и вредновање рада наставника. 

Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору 

уџбеника;  

 

 

Стандард 1. Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења 

Показатељи 

1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и доприноси 

остваривању дефинисаних исхода образовања и васпитања. 

2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и развијању компетенција 

ученика. 

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, закључцима, 

тумачењима, актуелним подацима и савременим достигнућима. 

4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака. 

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан циљевима 

образовања и васпитања. 

7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета. 

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, функционално прате ток 

излагања у уџбенику и имају за циљ да допуне или појасне садржаје који одговарају 

програму предмета. 

Стандард 2. Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење 
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Показатељи 

1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом предзнању. 

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и стицању 

функционалних знања. 

3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите облике рада. 

4. Уџбеник подржава различите стилове учења. 

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог напретка у 

учењу. 

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација. 

7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 

8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, његовом применом и 

даљим учењем. 

9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и мотивише за 

самостално учење. 

Стандард 3. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима 

Показатељи 

1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру. 

2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе предмета. 

3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и релевантни. 

4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно формулисани, различити 

по сложености и функцији и подстичу примену наученог. 

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у коме ученици 

живе и не доводе у опасност ученика, нити угрожавају животну средину. 

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени. 

Стандард 4. Језик уџбеника је одговарајући и функционалан 

Показатељи 

1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан. 

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика. 

3. Текст је језички и стилски уједначен. 

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту где се користе. 

5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 

Стандард 5. Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен 

Показатељи 
1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, врсту школе или 

образовни профил је уџбеник намењен. 
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2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и доследно. 

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и омогућава прегледност 

на свим уређајима на којима је предвиђено коришћење уџбеника. 

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално учење у складу са 

узрастом и предзнањем ученика. 

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран приступ 

садржајима. 

6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика. 

 

 

 

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

 

Улога наставника је вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље 

учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са 

тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео 

ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се 

односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање 

дискриминациjе и друго. 

 

Стандарди квалификација ће се реализовати кроз успешно завршен процес средњег стручног образовања. Програм 

средњег стручног образовања за стицање квалификација траје четири године. Квалификација се заснива на опису рада, 

циљевима и исходима средњег стручног образовања.  
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Предузетништво 
Смер: Електотехничар рачунара, економски техничар 

Одељење: IV4, 5 

Циљеви предмета:  

- Развијање пословних и предузетничких знања, вештина и понашања;  

- Развијање предузетничких вредности и способности да се препознају предузетничке могућности у локалној средини и 

делује у складу са тим;  

- Развијање пословног и предузетничког начина мишљења; 

 - Развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој професионалној орјентацији; 

 - Оспособљавање за активно тражење посла (запошљавање и самозапошљавање);  

- Оспособљавање за израду једноставног плана пословања мале фирме;  

- Мултидисциплинарни приступ и оријентација на праксу; 

 - Развијање основе за континуирано учење;  

- Развијање одговорног односа према очувању природних ресурса и еколошке равнотеже. 

Годишњи фонд тасова: 62 

Област/Тема Број 

часова 

Садржај Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 

Основи 30 • Појам, развој и значај • наведе адекватне примере 
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предузетништва предузетништва; 

• Профил и 

карактеристике успешног 

предузетника;  

• Мотиви предузетника; 

• Технике и критеријуми 

за утврђивање 

предузетничких 

предиспозиција. 

-Правни аспекти 

покретања бизниса 

- Институције за подршку 

предузетништва у Србији 

- Нефинансијска подршка 

развоју предузетништва 

- Финансијска подршка 

развоју предузетништва  

- Менаџмент функције 

 

предузетништва из локалног окружења;  

• наведе карактеристике предузетника;  

• објасни значај мотивационих фактора у 

предузетништву;  

• доведе у однос појмове иновативност, 

предузимљивост и предузетништво;  

• препозна различите начине отпочињања 

посла у локалној заједници. 

• објасни правне форме и регистрацију 

пословних субјеката у Србији 

• опише кораке у процесу регистрације 

приовредних субјеката у Србији 

• разликује облике нефинансијске и 

финансијске подршке 

• наведе особине успешног менаџера 

Пословни план 32 • Трагање за пословним 

идејама; 

• Процена пословних 

могућности за нови 

пословни подухват; 

• СWОТ анализа; 

• састави биланс стања на 

најједноставнијем примеру; 

• састави биланс успеха и утврди пословни 

резултат на најједноставнијем примеру; 

• направи разлику између прихода и 

расхода с једне стране и прилива и одлива 
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• Структура бизнис плана 

и маркетинг плана као 

његовог дела;  

• Елементи маркетинг 

микса (5П) - 

(производ/услуга, цена, 

канали дистрибуције, 

промоција, личност); 

• Рад на терену-

истраживање тржишта; 

• Презентација маркетинг 

плана за одабрану бизнис 

идеју. 

• Менаџмент функције 

(планирање, 

организовање, вођење и 

контрола); 

• Појам и врсте трошкова, 

цена коштања; 

• Инвестиције; 

• Преломна тачка 

рентабилности; 

• Менаџмент производње - 

управљање производним 

процесом/услугом; 

• Управљање људским 

ресурсима;  

• Управљање временом; 

• Инжењеринг вредности; 

• Информационе 

новца са друге стране на 

најједноставнијем примеру; 

• наведе могуће начине финансирања 

сопствене делатности; 

• се информише у одговарајућим 

институцијама о свим релевантним 

питањима од значаја за покретање 

бизниса; 

• идентификује начине за одржавање 

ликвидности у пословању предузећа; 

 

• састави финансијски план за сопствену 

бизнис идеју самостално или уз помоћ 

наставника; 

• презентује финансијски план за своју 

бизнис идеју.  

• самостално или уз помоћ наставника да 

повеже све урађене делове бизнис плана; 

• изради коначан (једноставан) бизнис 

план за сопствену бизнис идеју; 

• презентује бизнис план у оквиру јавног 

часа из предмета предузетништво. 
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технологије у пословању;  

• Правни аспект покретања 

бизниса. 

• Биланс стања; 

• Биланс успеха; 

• Биланс токова готовине 

(цасх флоw); 

• Извори финансирања;  

• Институције и 

инфраструктура за 

подршку предузетништву; 

• Припрема и презентација 

финансијског плана. 

 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Настава се реализује тако што се ученици деле у две групе, сви исходи се реализују као двочас . На почетку наставе 

урадити проверу нивоа знања и вештина ученика, која треба да послужи као оријентир за организацију и евентуалну 

индивидуализацију наставе. При реализацији програма дати предност пројектној, проблемској и активно оријентисаној 

настави, кооперативном учењу, изградњи знања и развоју критичког мишљења. Уколико услови дозвољавају дати 

ученицима подршку хибридним моделом наставе (комбинацијом традиционалне наставе и електронски подржаног 

учења), поготово у случајевима када је због разлика у предзнању потребна већа индивидуализација наставе. Предложени 

број часова по темама је оквирни, на наставнику је да процени потребан и довољан број часова по темама узимајући у 

обзир знања и вештине који ученици имају из претходног школовања и животног искуства. Препорука је да наставник, у 

зависности од могућности ученика и рачунарске опреме, процени и комбинује у току сваког двочаса различите наставне 

методе и облике рада као што су самостални рад ученика (по принципу један ученик – један рачунар), рад у паровима 

(два ученика истовремено и заједно решавају конкретне задатке), рад у мањим групама (почетна анализа и идеје за методе 
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решавања), као и рад са целом групом када наставник објашњава, приказује, демонстрира и кроз дискусују уводи ученике 

у нове области. 

 

I ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира 

како да ученици остваре исходе, и да изабере одговарајуће методе, активности и технике за рад са ученицима. 

Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине која су ученику потребна за даље 

учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на 

основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи у програму разликују, да се неки 

могу лакше и брже остварити, док је за одређене исходе потребно више времена, активности и рада на различитим 

садржајима. Исходе треба посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. Наставу у том смислу 

треба усмерити на развијање компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. При обради 

нових садржаја треба се ослањати на постојеће искуство и знање ученика, и настојати, где год је то могуће, да ученици 

самостално откривају правилности и изводе закључке. Основна улога наставника је да буде организатор наставног 

процеса, да подстиче и усмерава активност ученика. Ученике треба упућивати да користе уџбеник и друге изворе знања, 

како би усвојена знања била трајнија и шира, а ученици оспособљени за примену у решавању разноврсних задатака. На 

часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, 

подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Препоручује се коришћење 

интерактивних метода, пројектне, проблемске и истраживачке методе, рад на референтном тексту, (истраживање по 

кључним речима, појмовима, питањима), дискусију, дебату и др. Заједничка особина свих наведених метода је да оне 

активно ангажују ученика током наставе, а процес учења смештају у различите и разнолике контексте. Избор метода и 

облика рада, као и планирање активности ученика зависи од наставних садржаја које треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. 

II. Остваривање наставе и учења 

 

-Модул се реализује кроз методе активно орјентисане наставе 

- Дати пример успешног предузетника или позвати на час госта предузетника који би говорио ученицима о својим 

искуствима 

- Користити ,,олују идеја― и вођење дискусије да се ученицима помогне у креативном осмишљавању бизнис идеја и 

одабиру најповољније  
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- Групе ученика окупљене око једне пословне идеје врше истраживање тржишта по наставниковим упутствима 

- Користити формулар за бизнис план Националне службе запошљавања 

 

 

 

 

III. Праћење и вредновање наставе и учења 

У процесу вредновања потребно је континуирано пратити рад ученика. У настави оријентисаној на достизање исхода 

вреднују се и процес и продукти учења. Тај процес започети иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази. 

Прикупљање информација из различитих извора (свакодневна посматрања, активност на часу, учествовање у разговору и 

дискусији, самосталан рад, рад у групи, тестови) помаже наставнику да сагледа постигнућа (развој и напредовање) 

ученика и степен остварености исхода. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне 

информације, а важно је ученике оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у учењу.  

Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, се може обавити са групом тако да се од сваког члана 

тражи мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). Препоручује се да 

наставник са ученицима договори показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу, ученици се уче да 

размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје 

инструмент за напредовање у учењу. На основу резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати 

процес учења и бирати погодне стратегије учења.  

У процесу оцењивања добро је користити портфолио (електронска збиркa дoкумeнaтa и eвидeнциja o прoцeсу и 

прoдуктимa рада ученика, уз кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор података и показатеља о напредовању ученика. 

Предности коришћења портфолија су вишеструке: омогућава кoнтинуирaнo и систeмaтичнo прaћeњe нaпрeдoвaњa, 

подстиче развој ученика, представља увид у прaћeњe рaзличитих аспеката учења и развоја, представља, подршку у 

оспособљавању ученика за самопроцену, пружа прецизнији увид у различите oблaсти постигнућа (јаке и слабе стране) 

ученика. Употребу портфолија отежавају недостатак критеријума за одабир продуката учења, материјално-физички 

проблеми, време, финансијска средства и велики број ученика. Већи број ометајућих фактора, у прикупљању прилога и 

успостављању критеријума оцењивања  је решив успостављањем сарадње наставника са стручним сарадником, уз 

коришћење Блумове таксономије.  

Препоручено је комбиновање различитих начина оцењивања да би се сагледале слабе и јаке стране сваког свог ученика. 

Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке 
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и побољша свој резултат и учење. Потребно је да наставник резултате вредновања постигнућа својих ученика 

континуирано анализира и користи тако да промени део своје наставне праксе.  

 

IV. Међупредметне компетенције 

1. Компетенције за целоживотно учење 

2. Комуникација 

3. Рад са подацима и информацијама 

4. Дигитална компетенција 

5. Решавање проблема 

6. Сарадња 

7. Одговоран однос према здрављу 

8. Одговоран однос према околини 

9. Естетичка компетенција 

10. Предузимљивост и орјентација ка предузетништву 

11. Одговорно учешће у демократском друштву 

 

V. НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРИНЦИПА ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДИ 

ОБРАЗОВАЊА ПОСТИГНУЋА 
 

Кроз наставни садржај  реализују се општи принципи образовања и васпитања. 

 

Наставни предмет Предузетништво   омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси 

свим ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних 

облика учења (учење путем покушаја и погрешака, инструментално учење, учење по моделу, учење увиђањем...). Кроз 

облике рада, наставне методе, коришћење разновсних наставних средстава, различиих софтвера, похваљивањем ученика, 

давањем препорука за даље напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет 

образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних 

планова и програма, иновација у електротехници ученицима ће бити омогућено континуирано напредовање у области 

електротехнике. Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну наставу, практичну наставу, допунску или 
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додатну наставу, секције, ванаставне активности  као и учешће у различитим активностиваа током жиовота са циљем 

сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван установе, 

омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским старешином, 

стручним већем омогућава хоризонталну и вертикалну проходност, којом се осигурава могућност да ученици током 

образовања промене врсту образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и стицања вишег нивоа 

образовања (вертикална проходност);  

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и 

даровити) уз обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима 

образовања и васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене 

материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим 

проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и 

индивидуализацију и наставом на даљину;  

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања 

одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се 

кроз континуирано међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и 

вредновање напредовање ученика.  

 

Кроз наставу реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

Кроз активности на практичној настави као и вежбама води се рачуна о ергонометрији, развијању и практиковању 

здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне 

компетенције за целоживотно учење (комуникација на матерњем језику, учење учења, дигиталне компетенције,..) 

међупредметне компетенције и стручне компетенције у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик 

ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, да прати и 

контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће умети да 

пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, 

стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности 

самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу 

инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  
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Кроз наставу оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања 

и васпитања оствариће се кроз усмено изаражавање, писмене задатке, домаће задатке, пројектну наставу, практичну 

наставу, вежбе где ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз 

дијалог са наставником или другим ученицима, или кроз писану форму, изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице 

и ставове. Зависно од наставне јединице или типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да прикупља, анализира, 

организује и критички процењује информације; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим уленицима 

буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других;Ученику 

помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и другу, доступну литературу, како да разликује и повезује целине.  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан 

начин дошао до решења проблема који ми се свакодневно јављају.  

Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта 

не. Да зна како да се понаша у дигиталној комуникацији са другима.  

Кроз наставу реализоваће се и стандарди образовања и васпитања. 

Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно 

самовредновање и вредновање рада наставника. 

Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору 

уџбеника;  

 

 

Стандард 1. Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења 

Показатељи 

1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и 

доприноси остваривању дефинисаних исхода образовања и васпитања. 

2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и 

развијању компетенција ученика. 

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, 

закључцима, тумачењима, актуелним подацима и савременим достигнућима. 

4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака. 

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан 
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циљевима образовања и васпитања. 

7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета. 

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, 

функционално прате ток излагања у уџбенику и имају за циљ да допуне или 

појасне садржаје који одговарају програму предмета. 

Стандард 2. Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење 

Показатељи 

1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом 

предзнању. 

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и 

стицању функционалних знања. 

3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите 

облике рада. 

4. Уџбеник подржава различите стилове учења. 

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог 

напретка у учењу. 

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација. 

7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 

8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, 

његовом применом и даљим учењем. 

9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и 

мотивише за самостално учење. 

Стандард 3. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима 

Показатељи 

1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру. 

2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе 

предмета. 

3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и 

релевантни. 

4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно 

формулисани, различити по сложености и функцији и подстичу примену 

наученог. 

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у 
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коме ученици живе и не доводе у опасност ученика, нити угрожавају 

животну средину. 

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени. 

Стандард 4. Језик уџбеника је одговарајући и функционалан 

Показатељи 

1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан. 

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика. 

3. Текст је језички и стилски уједначен. 

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту 

где се користе. 

5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 

Стандард 5. Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен 

Показатељи 

1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, 

врсту школе или образовни профил је уџбеник намењен. 

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и 

доследно. 

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и 

омогућава прегледност на свим уређајима на којима је предвиђено 

коришћење уџбеника. 

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално 

учење у складу са узрастом и предзнањем ученика. 

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран 

приступ садржајима. 

6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика. 

 

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

 

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  
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- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље 

учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са 

тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео 

ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се 

односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање 

дискриминациjе и друго. 

 

Стандарди квалификација ће се реализовати кроз успешно завршен процес средњег општег образовања. Програм средњег 

стручног образовања за стицање квалификација траје четири године. Квалификација се заснива на опису рада, циљевима 

и исходима средњег општег образовања.  

 

 

 
 

Б: ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 

Грађанско васпитање 
Садржина Школског програма 

Наставни предмет: Грађанско васпитање 

Образовни профил: Средња школа 

Разред: 4. 

Годишњи фонд часова: 33 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

– исказује поштовање, брани и афирмише људска права, демократију и владавину права; 

– критички разматра питања економских и социјалних права и права на здраву животну средину; 

– препозна ситуације дискриминације, угрожености нечијих права, манипулације информацијама и проактивно делује; 
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– брани став о значају социјалне инклузије и родне равноправности; 

– својим понашањем не дискриминише друге људе ни по ком основу и не угрожава животну средину; 

– проналази релевантне и поуздане изворе информација на којима заснива своје ставове о уважавању економских и 

социјалних права и заштити животне средине; 

– активно слуша друге и дискутује аргументовано. 

 

 

 

Област/Тема 
Број 

часова 

Опште међупредметне 

компетенције 
Исходи 

ЕКОНОМСКА И          

СОЦИЈАЛНА ПРАВА 

18       Економска и социјална права 

као       елемент достојанственог 

живота. 

Сиромаштво и друштвена 

неједнакост. 

Право на рад. 

Дискриминација у области рада. 

Експлоатација деце у свету рада. 

Концепт државе благостања. 

Доступност хране, пијаће воде, 

образовања и здравствене заштите. 

Образовање и економски развој и 

животни стандард. 

– доведе у везу сиромаштво и 

друштвену неједнакост са степеном 

остварености људских права; 

– критички разматра проблеме 

незапослености и економске 

миграције; 

– препозна примере мобинга и наведе 

коме се треба обратити за помоћ; 

– образложи значај удруживања 

радника и борбе за њихова права; 

– идентификује примере 

дискриминације и експлоатације у 

области рада; 

– аргументовано дискутује о 

проблемима доступности хране, 

пијаће воде, 

образовања и здравствене заштите у 

савременом свету; 

– изрази позитиван став према 

афирмативним мерама у образовању 

ПРАВО НА 

ЗДРАВУ ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ 

15 Вредности на којима почива право 

на живот у здравој животној 

средини. 

Програм одрживог развоја до 

2030. године. 

Одрживи развој у законодавству и 

пракси наше земље. 
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Одговорност за еколошке 

проблеме настале услед људске 

активности. 

Учешће грађана у активностима за 

очување животне средине и 

добробити животиња. 

осетљивих 

група и образложи њихов значај за 

социјални и економски развој 

друштва; 

– идентификује вредности на којима 

почива право на живот у здравој 

животној 

средини; 

– образложи значај Програма 

одрживог развоја до 2030. године; 

– аргументовано дискутује о 

одговорности различитих 

друштвених актера за 

еколошке проблеме настале услед 

људске активности; 

– примерима илуструје успешне 

акције удружења која се баве 

очувањем животне средине и 

добробити животиња у свету и нашој 

земљи; 

– разликује релевантне и поуздане 

информације од манипулације 

информацијама о еколошким 

проблемима; 

– рационално користи природне и 

енергетске ресурсе; 

– предлаже активности којима се 

може постићи здравија животна 

средина и 

бољи квалитет живота људи, 

животиња и биљака; 
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Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

Изборни програм Грађанско васпитање у четвртом разреду надовезује се на активности предвиђене програмом за 

претходне разреде и такође доприноси остваривању општих исхода образовања и васпитања и развоју кључних и 

међупредметних компетенција. И даље се програм остварује кроз истраживачки и пројектни рад, с тим што се очекује да 

ученици на основу искуства које имају, покажу напредак у вештинама које такав начин рада развија као 

што су: већи степен самосталности, боље сналажење у раду са подацима, зрелије аргументовање, лакше договарање, 

квалитетније презентације резултата рада и сл. 

Као и у претходним разредима програм садржи две тематске целине, с тим да у четвртом разреду има нешто мање часова 

и потребно је добро планирати динамику истраживачких и пројектних активности, посебно у другом полугодишту, када 

– у дискусији показује вештину 

активног слушања, износи свој став 

заснован 

на аргументима, комуницира на 

конструктиван начин; 

– у сарадњи са другим ученицима 

учествује у дизајнирању и 

спровођењу 

истраживања и пројекта; 

– прикупи, одабере и обради 

информације релевантне за 

истраживање и пројекат користећи 

ИКТ и друге ресурсе на безбедан 

начин; 

– сарађује у тиму, поштујући разлике 

у мишљењу и интересима; 

– процени сопствени допринос и 

других чланова у раду групе 
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ученици имају бројне обавезе. Како поред Грађанског васпитања ученици похађају још два изборна програма могуће је 

остварити сарадњу и осмислити пројекте на којима би заједнички радили. Имајући у виду теме овог програма Грађанског 

васпитања заједнички пројекат најлакше се може осмислити у сарадњи са ученицима који похађају изборне програме 

Економија и бизнис, Геополитика и Образовање за одрживи развој. 

Кључни појмови садржаја пружају велике могућности за истраживачки рад ученика. На пример, ученици се могу бавити 

у оквиру прве теме садржајем право на рад и истраживати незапосленост, посебно младих, у средини у којој живе. Могу 

прикупити статистичке податке који говоре колико незапослених су жене и мушкарци, каква им је образовна структура, 

колико дуго чекају посао и сл. Затим могу направити сет питања за разговор са незапосленим особама и са послодавцима 

и утврдити њихов поглед на проблем незапослености младих. Могу направити упитник који би путем мејла дали да га 

попуне особе које познају а напустиле су земљу и раде у иностранству са циљем да се утврде мотиви њихове миграције. 

Циљна група истраживања за овај садржај могу бити и представници осетљивих група (особе са инвалидитетом, 
самохране мајке...) и њихови проблеми да остваре право на рад. 

Такође, могу се осмислити различити пројекти настали на основу резултата добијених истраживачким активностима. На 

пример, уколико ученици утврде да се млади тешко запошљавају и да је препорука послодаваца да развију свој бизнис, 

ученици могу имати за циљ пројекта довођење стручњака за старт ап предузећа који би свим заинтересованим ученицима 

четвртог разреда одржао предавање како започети сопствени бизнис који је еколошки чист и води одрживом развоју. 

Овакав пројекат могао би се заједнички остварити са ученицима који похађају изборни програм Економија и бизнис. 

С обзиром да је у питању завршни разред гимназије важно је да у току свих ученичких активности наставник подстиче 

процес интеграције стечених знања из области Грађанског васпитања. Може се рећи да нема садржаја са којим су се 

ученици сусрели обрађујући теме из програма за претходне разреде који се не могу довести у везу са економским и 

социјалним правима (дискриминација, стереотипи, опште добро, глобализација, безбедност...). У 

процесу интеграције треба инсистирати на различитим перспективама у смислу: ја и други, некад и сад, локално и 

глобално. Осим интеграције потребно је, на последњим часовима, извршити и неку врсту рекапитулације чиме су се све 

ученици бавили током четири године и на који начин. Она треба да иде у два правца. Један се односи на лични план 

ученика јер захтева да свако за себе процени које добити има од похађања Грађанског васпитања (у чему је напредовао, 

шта мисли да ће му користити у свакодневном животу и сл.), а други се односи на групу и захтева сагледавање како су 

функционисали, које проблеме су имали, како су их решавали. Било би добро да су ученици из разреда у разред јачали 
групну кохезију и напредовали у сарадњи и ефикасности у раду. 

Као добар пример рекапитулације ученици могу припремити неку врсту презентације како то ради Фејсбук на крају 

календарске године. За те потребе треба користити материјале (превасходно фотографије) којима су документовали своје 

активности током сва четири разреда и на тај начин сачувати од заборава све оно што су истраживали и радили у 
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пројектима заједно. Уколико су ученици сагласни такве презентације могу бити доступне и другима, нпр. 

на сајту школе. 

 

Увод у програм 

Уводне активности треба спровести, током једног до два часа, путем вођеног разговора. Подстицај се може користити на 

самом почетку часа или у тренутку кад наставник процени да је одговарајући. У разговору треба користити питања која 

повезују обе теме како би ученици дошли до увида да и економска и социјална права, као и право на здраво окружење 

представљају предуслове за остваривање осталих људских права. То је добра прилика да се разговара и о сукобу права и 

направи веза са још неким темама које су обрађиване у Грађанском васпитању. Пример за подстицај који је дат у наставку 

преузет је и модификован из програма за први разред гимназије и односи се на тему глобализација. Сада се доводи у везу 

са економским и социјалним правима и правима на здраву животну средину. 

 

Пример за подстицај 

Гладни не могу да брину о свом праву на здраву животну средину 
Неразвијене земље, преузимајући знања, технологије и вредности развијених земаља путем опште глобализације, могу се 

много брже развијати и унапредити квалитет живота свог становништва. Да би се до тог позитивног ефекта глобализације 

дошло, најважније је да држава обезбеди квалитетно образовање за све. Без образованог становништва процес 

глобализације може увести земљу у такозвано савремено ропство где је економска експлоатација људи и деце као у 19. 

веку, а оствареност њихових права минимална. Посебно су угрожена права на здраву животну средину 

јер се најчешће у тим неразвијеним земљама уводе застареле технологије које су велики загађивачи. У таквим друштвима, 

у условима општег сиромаштва често се отвара дилема о томе да ли је важнији економски развој или брига за здраву 

животну средину. 

 

Тема ЕКОНОМСКА И СОЦИЈАЛНА ПРАВА 

Ова тема смештена је у програм за четврти разред јер одговара зрелости ученика, израженој осетљивости за социјалну 

неправду, као и бољем разумевању света рада који их очекује у будућности. Кључни појмови садржаја који су 

предложени свакако не исцрпљују ову комплексну тему али је најважније да ученици  

схвате да је оствареност економских и социјалних права директно повезана са оценом степена демократије у једном 

друштву и да се она, иако смо у 21. веку, још увек крше. Посматрано из перспективе грађанина демократија се у великој 

мери процењује преко могућности државе да осигура економску и социјалну сигурност што 

укључује различите услуге и користи из области здравства, образовања, социјалне заштите. Са 18 година ученици имају 
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солидно лично искуство у наведеним областима, а често и индиректно преко својих најближих чија су права у овој 

области била угрожена. Иако се сва права посматрају као целина, ипак се између њих могу направити разлике. Грађанска 

и политичка права имају за циљ да умање моћ државе, а економска и социјална права траже повећање 

моћи државе јер без ње нема могућности заштите економски најслабијих слојева друштва. Може се рећи да економска и 

социјална права представљају неопходан предуслов за остваривање других права. Ученике треба оспособити да 

препознају различите форме друштвене неједнакости која се налази у основи многих друштвених проблема, затим 

различите врсте експлоатације (посебно деце) и дискриминације људи у свету рада и тешкоће са којима се сусрећу 

осетљиве групе људи у остваривању економских и социјалних права. Борба за оствареност економских и социјалних 

права је борба за друштвену праведност и социјални мир. Наставници, а ни ученици неће имати тешкоће да садржаје из 

ове теме доведу у везу са актуелним догађајима и то како у свету, нашој земље па и локалној заједници где живе. Медији 

су препуни информација о проблемима у здравству, просвети, социјали те их наставници могу користити као подстицај, а 

ученици у истраживачким активностима. 

 

Примери за подстицај 

Да ли они знају да је Божић? 

Познати ирски музичар Боб Гелдоф је, видевши документарни филм о сиромаштву у Етиопији, отпутовао у Африку. 

Одмах по повратку у Енглеску окупио је највеће енглеске поп звезде под именом Band Aid и снимио најпродаванији 

британски сингл свих времена - „Do they know it’s Christmas?‖ (Да ли они знају да је Божић?). Концерт Live Aid одржан је 

13. јула 1985. на више локација -главне сцене су биле у Лондону (72.000 гледалаца) и Филаделфији (90.000 гледалаца), уз 

наступе у Сиднеју и Москви. Прикупљено је преко 60 милиона долар за гладне у Етиопији. То је био један од највећих 

икад реализованих сателитских и ТВ преноса - процењује се да је пренос уживо гледало око 1,5 милијарда гледалаца у 

100 земаља широм света. Иако је Live Aid покренуо осећања људи да не буду равнодушни на туђу несрећу проблем 

сиромаштва у Етиопији ни до данас није решен. 

 

Верска настава 

Алати за управљање садржајем на интернету 
Наставни предмет: Алати за управљање садржајем на интернету 

Разред: четврти 
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Циљ учења наставног предмета:  

- Стицање основних знања и оспособљавање ученика за употребу алата за управљање садржајем на интернету - 

СМS, 

- Оспособљавање ученика за креативно и функционално планирање и израду веб сајта помоћу алата за управљање 

садржајем, 

- Оспособљавање ученика за администрирање садржаја веб сајта Оспособљавање ученика за објављивање веб сајтова 

и апликација на веб серверу; 

- Развијање креативности код ученика. 

 

 

 

Модул 
Број 

часова 
Садржај Исходи 

Увод 4 

- 

Појам веб сајта и веб странице 

Појам СМS алата 

Примери постојећих решења: СМS, 

LМS, форуми ... 

Два најпознатија решења СМS алата: 

Јооmla и Wordpress 

Предности и основне функције СМS  

алата 

Појам и улога веб Арасhе сервера 

Појам РНР скрипт језика 

Појам и улога МуSQL сервера 

Појам hоstinga и регистрације домена 

дефинише појам СМS 

набраја и разликује готова 

решења: 

СМS, LMS... 

наводи предности рада са СМS-

ом 

дефинише предуслове за 

имплемнтацију СМS алата 

разуме функцију веб сервера, 

РНР подршке и Му§SQL, 

Инсталација алата за 

управљање 

садржајем 

8 

Врсте СМS решења, особине и 

потребни услови за инсталацију 

Издања и верзије СМS алата 

Интегрисана решења Арасhе, РНР и 

Преузима алат за управљање 

садржајем - СМS са интернета 

Разликује издања и верзије СМS-

а 
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МySQL-а 

WАМР сервера, ХАМР - предности и 

мане 

Кораци инсталације СМS алата 

Поставке нриликом инсталације, база 

МуSQL сервера. корисник над базом 

Преглед сајта у разним прегледачима 

frontend, backend преглед сајта 

Глобалне опције СМS алата - 

конфигурација 

11аводи потребне услове за 

успешну инсталацију СМS-а 

Описује интегрисана решења: 

WАМРSегvег, ХАМР (Арасhе, 

РНР и МуSQL) 

Успоставља предуслове за 

инсталацију СМS-а на свом 

рачунару 

Инсталира и покреће СМS у 

локалном окружењу 

Конфигурише СМS алат и 

подешава системске поставке 

Администрација 

алата за управљање 

садржајем 

36 

Корисници сајта - user 

Пријава на сајт као аминистратор и 

као обичан корисник 

Управљање корисницима, права и 

привилегије корисника 

Постављање слика и других 

подржаних медија 

Припрема садржаја и објава на сајту 

Објава садржаја на насловној страни 

Хијерархија садржаја - чланака 

Категорије садржаја 

Мени систем и елементи менија 

Приказ садржаја и категорија кроз 

различите мени елементе 

Додаци/модули као компоненте СМS 

алата 

Врсте додатака (plugins) 

Шаблони / теме СМS сајта 

Елементи шаблона/теме 

Разуме хијерархију корисника 

сајта 

Управља корисницима сајта, 

додаје, брише и модификује 

кориснике 

Припрема и организује 

мултимедијалне садржаје за 

чланке 

Креира и објављује садржаје 

(чланке) сајта 

Организује категорије и секције 

чланака 

Управља насловном страном 

Управља мени системом 

Додаје и модификује елементе 

мепија 

Препознаје модуле и/или додатке 

као компоненте сајта 

Управља додацима и модулима 
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Процес администрације сајта Проналази на интернету и 

инсталира додатке и модуле у 

сајт 

Разуме значај теме/шаблона СМS 

сајта 

Преузима са интернета готове 

теме и имплементира их 

Модификује елементе готове 

теме тј. шаблона 

Разуме процес администрације 

веб сајта 

Администрира веб сајт кроз 

уређивање садржаја 

Сигурносне 

поставке и SEO 
14 

Начини угрожавања интегригета сајта 

Појам хаковања 

Сигурносне поставке у општим 

подешавањима сајта 

Значај свеже верзије СМS-а и свих 

додатака - р1uginova 

„Јаке" и „слабе" лозинке 

Дозволе приступа датотекама на нивоу 

веб сервера 

СМS сигурносни додаци-plugin 

Процес израде резервне копије 

датотека СМS-а и базе података 

Заштита администраторске странице 

од неовлашћеног пристуна 

Појам SЕО 

SЕО оптимизација сајта 

Статистика посећености, преузимања 

података, врсте прегледача 

Предузима сигурносне мере за 

заштиту садржаја и интегритета 

сајта 

Разуме значај SЕО 

Имплементира SЕО правила, 

поставке у веб сајт 

 Познаје начине праћења 

статистике посећености сајта 

кроз разне категорије 
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Познаје начине праћења статистике 

посећености сајта кроз разне 

категорије 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира 

како да ученици остваре исходе и да изабере одговарајуће методе,  активности и технике за рад са ученицима. 

Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине које су ученику потребне за даље 

учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на 

основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи разликују, да се неки могу лакше и 

брже остварити, док је за одређене потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима.  Исходе треба 

посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. На ставу у том смислу треба усмерити на развијање 

компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. 

 

II Оставаривање наставе и учења  

 Предмет се реализује кроз лабораторијске вежбе  

 Лабораторијске вежбе се реализују у рачунарском кабинету. 

 На вежбама одељење поделити у три групе.  

 Вежбе реализовати у блоку од 2 часа недељно (по свакој групи). 

III Праћење и вредновање наставе и учења  
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Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

- праћење остварености исхода 

- тестове знања 

- активност на часу 

- вештину самосталног писања кода програма 

IV Међупредметне компетенције 

- Компетенција за целоживотно учење; 

- Комуникације; 

- Рад с подацима и информацијама; 

- Дигитална компетенција; 

- Решавање проблема; 

- Сарадња; 

- Одговоран однос према здрављу; 

- Одговоран однос према околини; 

- Естетичка компетенција; 

- Предузимљивост; 

- Оријентација ка предузентиштву.  

 

Кроз наставни садржај Програмирања реализују се и општи принципи образовања и васпитања. Настава ће омогућити 

учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси свим ученицима на основу индивидуалних 

могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних облика учења (учење путем покушаја и 

погрешака, инструментално учење, учење по моделу, учење увиђањем...). Кроз облике рада, наставне методе, коришћење 

разновсних наставних средстава, различиих софтвера, похваљивањем ученика, давањем препорука за даље напредовање, 

уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет образовних постигнућа и развија се мотивација за 

учење код ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних планова и програма, иновација у електротехници 

ученицима ће бити омогућено континуирано напредовање у области електротехнике. Континуирано учешће ученика 

одвијаће се  кроз редовну наставу, практичну наставу, допунску или додатну наставу, секције, ванаставне активности као 

и учешће у различитим активностиваа током жиовота са циљем сталног унапређивања компетенција ученика. 

Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз 
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сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским старешином, стручним већем омогућава хоризонталну и 

вертикалну проходност, којом се осигурава могућност да ученици током образовања промене врсту образовања 

(хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и стицања вишег нивоа образовања (вертикална проходност);  

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

- идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и 

даровити) уз обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима 

образовања и васпитања;  

- могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене 

материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим 

проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и 

индивидуализацију и наставом на даљину;  

- сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања 

одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се 

кроз континуирано међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и 

вредновање напредовање ученика.  

 

Кроз наставу ће се реализовати и циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на практичној настави као и вежбама води се рачуна о ергонометрији, развијању и практиковању 

здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне 

компетенције за целоживотно учење (комуникација на матерњем језику, учење учења, дигиталне компетенције,..) 

међупредметне компетенције и стручне компетенције у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик 

ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, да прати и 

контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће умети да 

пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, 

стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности 

самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу 

инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  
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Кроз наставу ће се остварити и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања 

и васпитања оствариће се кроз усмено изаражавање, писмене задатке, домаће задатке, пројектну наставу, практичну 

наставу, вежбе где ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз 

дијалог са наставником или другим ученицима, или кроз писану форму, изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице 

и ставове. Зависно од наставне јединице или типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да прикупља, анализира, 

организује и критички процењује информације; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим уленицима 

буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других;Ученику 

помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и другу, доступну литературу, како да разликује и повезује целине.  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан 

начин дошао до решења проблема који ми се свакодневно јављају.  

Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта 

не. Да зна како да се понаша у дигиталној комуникацији са другима.  

Кроз наставу ће се реализовати и стандарди образовања и васпитања. 

Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно 

самовредновање и вредновање рада наставника. 

Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору 

уџбеника;  

 

Стандард 1. Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења 

Показатељи 

1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и доприноси 

остваривању дефинисаних исхода образовања и васпитања. 

2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и развијању 

компетенција ученика. 

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, закључцима, 

тумачењима, актуелним подацима и савременим достигнућима. 
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4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака. 

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан циљевима 

образовања и васпитања. 

7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета. 

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, функционално прате 

ток излагања у уџбенику и имају за циљ да допуне или појасне садржаје који одговарају 

програму предмета. 

Стандард 2. Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење 

Показатељи 

1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом предзнању. 

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и стицању 

функционалних знања. 

3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите облике рада. 

4. Уџбеник подржава различите стилове учења. 

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог напретка у 

учењу. 

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација. 

7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 

8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, његовом применом и 
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даљим учењем. 

9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и мотивише за 

самостално учење. 

Стандард 3. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима 

Показатељи 

1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру. 

2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе предмета. 

3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и релевантни. 

4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно формулисани, 

различити по сложености и функцији и подстичу примену наученог. 

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у коме ученици 

живе и не доводе у опасност ученика, нити угрожавају животну средину. 

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени. 

Стандард 4. Језик уџбеника је одговарајући и функционалан 

Показатељи 

1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан. 

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика. 

3. Текст је језички и стилски уједначен. 

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту где се 

користе. 

5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 

Стандард 5. Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен 

Показатељи 1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, врсту школе 
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или образовни профил је уџбеник намењен. 

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и доследно. 

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и омогућава 

прегледност на свим уређајима на којима је предвиђено коришћење уџбеника. 

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално учење у складу са 

узрастом и предзнањем ученика. 

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран приступ 

садржајима. 

6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика. 

 

 

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области: 

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

 

Улога наставника је вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за 

даље учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са 

тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео 

ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се 
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односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање 

дискриминациjе и друго. 

 

Стандарди квалификација ће се реализовати кроз успешно завршен процес средњег стручног образовања. Програм 

средњег стручног образовања за стицање квалификација траје четири године. Квалификација се заснива на опису рада, 

циљевима и исходима средњег стручног образовања.  

 

Допунска настава 

Српски језик и књижевност 
Програм допунске наставе  

Српски језик и књижевност – четврти   разред  

                 

  

          Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знање или су били одсутни са часова и за оне који 

желе да утврде своје знање, са циљем разумевања препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања 

знања, умења и вештина из наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета  експлоатација и одржавање 

моторних возила.  

  

                   Циљеви допунске наставе  :  

   

 усвајање минимума знања ученика у складу са стандардима образовања;  

 осамостављивање ученика у процесу учења.   

                       Задаци допунске наставе  :  

  уочавање проблема и израда плана рада  

 Оцењивање  
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Наставни  
 садржај / активнпст  

Брпј часпва  Начин и ппступак 
пствариваоа  

Активнпсти   
ученика  

       Језик  
     

 10  - фрпнтални рад  
- индивидуални рад  
- кпмбинпвани рад  
- вербалне метпде  
- демпнстративне   
  метпде  

- решаваое прпблема  

- слуша  
- упчава  
- извпди закључке  
- ради уз ппмпћ  
  наставника   
- пдгпвара на питаоа  
- пбјашоава  
- анализира  

      Коижевнпст     15  - фрпнтални рад  
- индивидуални рад  
- кпмбинпвани рад  
- вербалне метпде  
- демпнстративне   
  метпде  

- решаваое прпблема  

  

- слуша  
- упчава  
- извпди закључке  
- ради уз ппмпћ  
  наставника   
- пдгпвара на питаоа  
- пбјашоава  
- анализира  

  Језичка култура    
 

 7  - фрпнтални рад  
- индивидуални рад  
- кпмбинпвани рад  
- вербалне метпде  
- демпнстративне   
  метпде  

- решаваое прпблема  

- слуша  
- упчава  
- извпди закључке  
- ради уз ппмпћ  
  наставника   
- пдгпвара на питаоа  
- пбјашоава  
- анализира  
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Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма  

       I  Планирање наставе и учења  

       На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених радњи, али и од специфичности и индивидуалних карактеристика ученика.  

       

  

      II  Оставаривање наставе и учења  

      Настава се реализује кроз теоријску наставу и вежбе. . Наставник користи различите методе и облике рада. У настави 

се могу користити различита наставна средства, (рачунар,пројектор,, шеме, панои, речници, критике, стручна литература, 

електронске књиге, интерпретације уметника, глумаца...)као и посете библиотекама и другим установама културе у 

нашем граду.  

      III  Праћење и вредновање наставе и учења  

      Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет 

одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

      Вредновање остварености исхода врши се кроз:  

           - праћење остварености исхода;  

           - усмено излагање;  

          

          - активности ученика на часовима;  

 
 

Енглески језик 
ПЛАН И ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ПРЕДМЕТ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

РАЗРЕД:  I, II, III, IV  
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Недељни фонд:  1 час  

Годишњи фонд: 30- 37 (укупан фонд за све разреде)  

 

ЦИЉЕВИ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ: 

 

Циљ допунске наставе је надокнадити губитке у знању или вештинама и тако оспособити ученике за успешно учење 

енглеског језика.  

Задаци су савладавање  пређеног  градива у зависности од потреба ученика и одељења. 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе 

да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања 

знања, умења и вештина из наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета  

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА  
ИСХОДИ САДРЖАЈ  БРОЈ ЧАСОВА  

СЛУШАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

усменог говора 

• разуме краће исказе који садрже 

фреквентне речи и структуре 

(информације о личностима, 

послу, породици, куповини, 

школи, ближем окружењу) 

• разуме  најбитније информације 

у кратким и једноставним 

обавештењима (преко разгласа,на 

улици, на шалтеру) и правилно 

их користи 

Општа тематика 

- Из живота младих: дружење, слободно 

време. 

- Породица и друштво: живот и обичаји; 

правила понашања у разним ситуацијама; 

однос појединца према животној средини. 

- Из савременог живота и тековина 

културе и науке народа чији се језик учи и 

наших народа: збивања у свету; значајнији 

историјски догађаји; разни видови 

уметничког и научног стваралаштва; 

заштита културног блага. 

Стручна тематика   

Опште теме везане за струку и практичан 

рад у струци. 

 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

ЧИТАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

прочитаних 

текстова 

• чита и разуме различите врсте 

кратких и прилагођених текстова 

(једноставнија лична / пословна 

писма, позивнице, термини, 

проспекти, упутства, огласи) 

препознајући основна значења и 

релевантне детаље 
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• открива значење непознатих 

речи на основу контекста и /или 

помоћу речника  

 

         I. РЕЧЕНИЦА 

      – Систематизација свих типова 

       реченица 

       – Директна и индиректна питања 

       – Индиректни говор: рецептивно и              

продуктивно 

        а) изјаве и питања  

        б) молбе, захтеви, наредбе 

        а) изјаве са променом глаголских 

времена 

        – Одређене релативне клаузе 

         – Сложене реченице: временске 

клаузе, 

          узрочне клаузе , допусне клаузе 

      II. ИМЕНИЧКА ГРУПА 

        1. Члан 

– Разлике између одређеног и неодређеног 

       члана у ширем контексту 

      2. Именице 

        – Бројиве и небројиве именице 

       3. Заменички облици 

         а) Заменице 

       – Личне заменице у функцији субјекта 

и 

       објекта 

      – Показне заменице 

      – Односне заменице 

       б) детерминатори 

      – Показни детерминатори 

       – Неодређени детерминатори 

       – Присвојни детерминатори 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

ГОВОР 

 

Оспособљавање 

ученика за 

кратко 

монолошко 

излагање и за 

учешће у 

дијалогу на 

страном језику 

• описује ситуације, прича о 

догађајима и аргументује ставове 

користећи једноставне изразе и 

реченице 

• води једноставне разговоре 

 (телефонира), даје информације 

и упутства, уговара термине 

реагује учтиво на питања, 

захтеве, позиве, извињења 

саговорника 

 

ПИСАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за писање 

краћих текстова 

различитог 

садржаја 

• комуницира у свакодневним 

ситуацијама и размењује 

информације, блиске његовим 

интересовањима (писмено и 

усмено) 

• • преводи усмено 

• или писмено кратке поруке у 

• складу са потребама 

• комуникације 

•  • Напише кратко лично писмо, 

поруку, разгледницу, честитку 

•  

ЗНАЊЕ О 

ЈЕЗИКУ  

 

 

• препознаје и правилно користи 

основне фонолошке (интонација. 

прозодија, ритам) и 

морфосинтаксичке категорије, 
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(именички и глаголски наставци,  

основни ред речи) 

користи садржаје медијске 

продукције 

намењене учењу страних језика 

(штампани медији, аудио/видео 

записи, компакт диск, интернет 

итд.) (штампани медији, 

аудио/видео записи, компакт 

диск, интернет итд.) 

 

       4. Придеви 

       – Обновити компарацију придева 

        –too/not…enough/not as…(as)/…than 

        5. Бројеви 

       – Обновити просте и редне бројеве 

       6. Кванитификатори 

       III ГЛАГОЛСКА ГРУПА 

       1. Глаголи 

       – Обновити разлику у употреби Present 

       Simple, Present Continuous; Past Simple, 

        Past Continuous 

       – Обновити све употребе Present 

Perfect 

        – Used to 

      – Начини изражавања будућности, 

планова у        будућности (going to , will) 

      – Модални глаголи: should, must , will, 

may, 

       might 

– Пасивне конструкције – садашње и 

прошло 

време – The Present Simple, The Past Simple 

       (продуктивно и рецептивно), 

       – Present Perfect Passive (рецептивно) 

       3. Предлози и најчешћи прилози за 

       оријентацију у времену и простору. 

       4. Први кондиционал, други 

кондиционал    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма  
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I Планирање наставе и учења  
На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

 
II Оставаривање наставе и учења  
Настава се реализује кроз теоријску наставу. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, 

индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, визуелне методе, вербалне методе, 

демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софтвтвери, 

шеме, панои..)  

 
III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет 

одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

 
Вредновање остварености исхода врши се кроз:  
- праћење остварености исхода;  
- усмено излагање;  
-;активности ученика на часовима  

 

Физичко васпитање 
Програм допунске, додатне и секције 

Назив наставног предмета: Физичко васпитање 

Циљ учења физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са 

осталим васпитно - образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика. План допунске и додатне 

за циљ има да темељније презентује одређени наставни садржај и отклони све недоумице са редовне наставе, као и да се 

усавршавају одређени наставни садржаји кроз додатне часове рада. 

Разред: Први, други, трећи и четврти 
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Исходи Област/Тема       Садржај 
       Укупан број 

часова 

-Именује моторичке способности 

које треба развијати 

-- Примени адекватна средства 

-      Учествује на школском 

такмишењу и у систему школских 

спортских такмичења 

Провера физичких  

способности(иницијал

но тестирање) 

 

- Вежбе обликовања 

(јачања, лабављење и 

растезање); 

- Вежбе из корективне 

гимнастике; 

- Провера стања моторичких 

и функционалних 

способности 

2 

Кратко опише основне 

карактеристике и правила 

атлетике, гимнастике и спортске 

гране - дисциплина које се уче 

Атлетика 

 

АТЛЕТИКА 

У свим атлетским 

дисциплинама треба радити 

на развијању основних 

моторичких особина за дату 

дисциплину; 

Трчања: 

Усавршавање технике 

трчања на кратке и средње 

стазе: 

- 100 м ученици и ученице;  

3 
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- 800 м ученици и ученице; 

- штафета 4 x 100 м ученици 

и ученице 

Вежбање технике трчања на 

средњим стазама умереним 

интезитетом и различитим 

темпом у трајању од 5 до 10 

мин.  

Крос: јесењи и пролећни  

- 800 м ученице,  

- 1000 м ученици. 

Скокови: 

Скок удаљ техником 

увинућа  

Скок увис леђном  

Бацања: 

Бацање кугле, једна од 

рационалних техника 

(ученице 4 кг, ученици 5 кг). 

Спровести такмичења у 

одељењу, на резултат, у 

свим реализованим 

атлетским дисциплинама.  

 

- Одржава стабилну и динамичку 

равнотежу у различитим 

кретањима 

-изводи ротације тела 

Спортска гимнастика 

са елементима 

акробатике: Вежбе на 

справама и тлу 

 

1. Вежбе на тлу 

2. Прескок 

3. Кругови 

4. Разбој 

5. Вратило 

2 



Школски програм 2022-2026. 
 

 

 

1054 

 

 

6. Греда 

Користи елементе технике у игри 

Примењује правила у игри 

Учествује на спортским 

такмичењима 

Спортска 

игра(Рукомет, 

Кошарка, 

одбојка,фудбал) 

• Понављање и 

учвршћивање раније 

обучаваних елемената игре;  

• Даље проширивање и 

продубљавање техничко-

тактичке припремљености 

ученика у складу са 

изборним програмом за дату 

игру. На основу претходних 

умења у техници и тактици 

наставник планира 

конкретне садржаје из 

спортске игре; 

• Актив наставника, према 

програму који сам доноси 

(из програма трећег разреда 

(програм по избору 

ученика) у складу са 

могућностима школе, 

организује наставу за коју 

ученици покажу посебно 

интересовање; 

• Препорука: уколико је 

могуће, организовати 

наставу пливања (посебно 

обуку за непливаче). 

11 

 

Секција: Први, други, трећи, четврти разред 

Исходи Област/Тема       Садржај 
       Укупан број 

часова 
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Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира 

како да ученици остваре исходе и да изабере одговарајуће методе,  активности и технике за рад са ученицима. 

Користи елементе технике у игри 

Примењује правила у игри 

Учествује на спортским 

такмичењима 

Спортска игра 

(Рукомет) 

 

 

• Понављање и учвршћивање 

раније обучаваних елемената 

игре;  

• Даље проширивање и 

продубљавање техничко-

тактичке припремљености 

ученика у складу са изборним 

програмом за дату игру. На 

основу претходних умења у 

техници и тактици наставник 

планира конкретне садржаје из 

спортске игре; 

• Актив наставника, према 

програму који сам доноси (из 

програма трећег разреда 

(програм по избору ученика) у 

складу са могућностима школе, 

организује наставу за коју 

ученици покажу посебно 

интересовање; 

• Препорука: уколико је могуће, 

организовати наставу пливања 

(посебно обуку за непливаче). 

6 

Користи елементе технике у игри 

Примењује правила у игри 

Учествује на спортским 

такмичењима 

Спортска игра 

(Кошарка) 

 

 

8 

- Користи елементе технике у игри 

Примењује правила у игри 

Учествује на спортским 

такмичењима 

Mали фудбал 

 
 

4 
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Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине које су ученику потребне за даље 

учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на 

основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи разликују, да се неки могу лакше и 

брже остварити, док је за одређене потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима.  Исходе треба 

посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. На ставу у том смислу треба усмерити на развијање 

компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. Током 

реализације часова физичког васпитања давати информације о томе које вежбе позитивно утичу на статус њиховог 

организма, с обзиром на карактеристике њихове професије, а које негативно утичу на здравље. Ученици који похађају 

трогодишње стручне школе далеко су више оптерећени у редовном образовању практичном и теоријском наставом од 

осталих ученика; Због тога је физичко васпитање, у овим школама, значајно за активан опоравак ученика, компензацију и 

релаксацију с обзиром на њихова честа статичка и једнострана оптерећења. Теоријска знања из области физичких 

активности су од великог значаја за укупним бављењем физичким вежбама. 

 

 

 

II Оставаривање наставе и учења  

- Садржаји програма усмерени су на:  

- развијање физичких способности;  

- спортско-техничко образовање;  

- повезивање физичког васпитања са животом и радом.  

У колико се укаже потреба, садржај програма се прилагођава како би се избегле негативне последице по здравље деце. 

Настава се реализује у циклусима који трају приближно 10-12 часова (узастопних). Наставнику физичког васпитања је 

остављено да, зависно од потреба, прецизира трајање сваког циклуса, као и редослед њиховог садржаја. 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења  
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Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, доношење 

опреме, понашање ученика на часу, уважавање гледишта других ученика, однос према раду, способност примене 

практичног знања у конкретним  условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- васпитни део(доношење опреме, дисциплина на часу); 

- образовни део (практичне вештине); 

- активности ученика на часовима; 

 

IV Међупредметне компетенције 

1) Компетенцију за целоживотно учење 

2) Комуникацију 

3) Решавање проблема 

4) Сарадњу 

5) Одговоран однос према здрављу 

6) Одговоран однос према околини. 

 

Кроз наставни садржај  додатне, допунске и секције који се реализује као допуна Физичког васпитања остварују се и 

општи принципи образовања и васпитања. 

Наставни предмет Физичко васпитање омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање 

шанси свим ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење 

разноврсних облика учења (учење путем покушаја и погрешака, учење по моделу, учење увиђањем...). Кроз облике рада, 

наставне методе, коришћење разновсних наставних средстава, похваљивањем ученика, давањем препорука за даље 

напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет образовних постигнућа и развија се 

мотивација за учење код ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних планова и програма, иновација и нових 

антрополошких достигнућа   ученицима ће бити омогућено континуирано напредовање у области физичког развоја. 

Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну практичну наставу, допунску или додатну наставу, секције, 

ванаставне активности  (крос, фер плеј манифестације), као и учешће у различитим активностиваа током жиовота са 

циљем сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван 
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установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским 

старешином, стручним већем.  

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и 

даровити) уз обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима 

образовања и васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене 

материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим 

проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и 

индивидуализацију и наставом на даљину;  

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања 

одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се 

кроз континуирано међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и 

вредновање напредовање ученика.  

 

Кроз додатну, допунску и секцију реализоваће се и допунски циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на практичној настави, води се рачуна о развијању и практиковању здравих животних стилова, свести о 

важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне компетенције за целоживотно учење 

(комуникација на матерњем језику,правилно усвајање ,дигиталне компетенције (коришћење дигиталних алата за 

унапређење практичног вежбања),..) међупредметне компетенције и стручне компетенције у складу са захтевима 

занимања. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, 

да прати и контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће 

умети да пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, 

стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности 

самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу 

инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

 

Кроз додатну, допунску и секцију оствариће се и исходи образовања и васпитања. 
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Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања 

и васпитања оствариће се кроз практичан рад, вежбе у којима ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од 

ученика се очекује да на српском језику, кроз дијалог са наставником или другим ученицима, или кроз практичан рад, 

аналитички и синтетички разложе вежбу, дају идеје, изразе своја мишљења кроз чињенице и ставове. Зависно од наставне 

јединице или типа часа, ученику се дају начини решавања одређених тактичких задатака и на основу конкретизованог 

решења ученик покушава да пронађе нове приступе.; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим 

уленицима буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других;  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени логичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин 

дошао до решења проблема који му се јављају.  

Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. Да зна како да се понаша и приступа одређеним садржајима, јер на тај начин 

чува и себе и друге другима.  

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље 

учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са 

тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео 

ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се 

односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање 

дискриминациjе и друго. 
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Математика 

Социологија са правима грађана 

Програмирање 
Програм допунске наставе 

Назив наставног предмета: Програмирање 

Разред: четврти 

 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са  часова и за оне који желе да 

утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, 

умења и вештина из наставног градива и постизање бољег  општег успеха  из предмета. 

Исходи Модул Садржај 
Број 

часова 

• формира пројекат 

• креира апликацију уз примену 

стандардних компоненти из 

библиотеке компоненти 

• формира и позиционира компоненте  

• подешава величину и изглед 

компоненти 

• користи својства и методе 

компоненти 

• уочава заједничка својства 

компоненти 

• разуме смисао програмирања 

вођеног догађајима 

• уочава заједничке и специфичне 

догађаје компоненти 

Графички 

кориснички 

интерфејс 

•Израда пројекта 

•Форма 

•Својства 

•Методе 

•Заједничка својства и 

методе компоненти 

•Догађаји 

•Догађаји миша 

•Догађај тастатуре 

•Лабела 

•Дугме 

•Слика 

•Оквир за текст 

•Панел 

•Оквир за групу 

3 
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• програмира догађаје миша 

• програмира догађаје тастатуре 

• примењује динамичко креирање 

компоненти 

•Оквир за потврду 

•Група радио дугмади 

•Компонснта ListBox 

•Комбиновани оквир за 

текст са листом ComboBox 

•Компонента Timer 

•Динамичко креирање 

компоненти 

•Мени 

•дефинише појам класе  

•разуме однос класе и објекта  

•разуме објекат и како се он уписује у 

меморију 

•разуме разлику између објекта класе 

и структурног типа податка  

•дефинише појмове објектно 

оријснтисаног програмирања: 

енкапсулација, наслеђивање и 

полиморфизам 

•разуме улогу конструктора и креира 

конструктор са и без параметара 

•разуме смисао енкапсулације 

података 

•разуме смисао кључне речи self 

•дефинише статичке и инстанцне 

методе класе 

•пише и тестира програме у којима се 

демонстрира примена класе 

•примењују организацију класа у 

модуле 

 

Основни 

концепти 

објектно 

оријентисано

г 

програмирањ

а 

-Класа 

-Објскат 

-Саставни елементи класе 

-Енкапсулација  

-Наслеђивање  

-Полиморфизам 

-Разлика између класе и 

структуре  

-Подразумсвани 

конструктор 

-Конструктор са 

параметрима  

-Конструктор копије  

-Кључна реч self 

- Енкапсулација података  

-set методе  

- get методе 

-Генерализација сет и гет 

метода коришћењем 

изведених атрибута  

-Методе 

-Преклапање метода у 

3 
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класи  

-Појам парцијалне класе -

Модули 

•разуме смисао наслеђивања класа 

•формира конструкторе изведених 

класа 

•пише и тестира програме у којима се 

користи наслеђивање 

•пише и тестира нрограме у којима се 

користи полиморфизам 

•разуме употребу апстрактних класа 

•пише и тестира програме у којима се 

користе апстрактни типови података 

•разуме употребу иитерфејса 

Изведене 

класе 

•Дефиниција изведене 

класе 

•Употреба чланова 

изведене класе 

•Конструктори извсдених 

класа 

•Композиција класе 

•Апстрактна класа 

•Заједнички чланови класе 

•Интсрфејси и наслсђивање 

интерфејса 

 

3 

•разликује конекциони и 

бесконекциони режим приступа 

подацима у бази 

•формира конекциони и командни 

објекат за комуникацију са базом 

•позива упите из базе 

•користи контроле за приказ података 

прихваћених из базе 

•планира и израђује интерфсјс за 

комуникацију са базом 

•врши читање и анализу прочитаних 

података из базе 

•врши упис, ажурурање и брисање 

података у бази 

Базе 

података 

•Конекциони и 

бесконекциони приступ 

бази података-поређењс 

•Конекциони стринг 

•Учитавање података из 

базс 

•Уиисивање иодатака у 

базу 

•Ажурирање података у 

бази 

•Брисање података из базе 

•Коришћење контрола за 

приказ података 

•Прављсње интерфејса 

апликације за повезивање и 

рад над базом података 

5 
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•користи графички објекат за цртање 

различитих облика 

•користи дијалоге за избор боје и 

фонта 

•користи графички објекат за цртање 

математичких функција 

•користи повезивање инструмената 

преко стандардних магистрала на 

рачунар и управља инструментима 

програмским путем 

•врши обраду резултата мерења 

•разуме мрежне апликације 

Графика 

•Класа за рад са графиком 

•Дијалог за избор боје 

•Дијалог за избор фонта 

•Цртање линије 

•Цртање правоугаоника 

•Цртање квадрата 

•Цртање круга 

•Цртање елипсе 

•Цртање лукова 

•Цртање стринга (банера) 

•Цртање математичких 

функција 

•Повезивање и управљање 

инструментима 

•Писање мрежних 

апликација 

 

5 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 
I Планирање наставе и учења  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, 

подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, 

као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиђених исхода, 

али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз вежбе, при чему се ученици се деле у групе до 15 ученика. Програм за други разред организован 

је кроз три модула и блок наставу. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у 

паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, практичан рад, визуелне методе, вербалне методе, демонстративне 

методе). У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, 

способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  
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Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

 праћење остварености исхода; 

 усмено излагање; 

 показивање практичних вештина; 

 активности ученика на часовима; 

 

 

Микроконтролери и микрорачунари 
Програм допунске наставе 

 

Назив наставног предмета: Микроконтролери и микрорачунари 

Разред: четврти 

 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са  часова и за оне који желе 

да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања 

знања, умења и вештина из наставног градива и постизање бољег  општег успеха  из предмета Микроконтролери и 

микрорачунари. 

 

 

 

Исходи Модул Садржај 

Укупан 

број 

часова 

Ученик ће бити у стању да: 

 

- објасни комуникацију микроконтролера са 

рачунаром 

- користи комуникацију на паралелном порту 

- пореди типове комуникација 

Комуникација 

микроконтролера 

и рачунара 

- USB комуникација 

микроконтролера са 

микрорачунаром 

- комуникација на 

паралелном порту 

- серијска комуникација 

микроконтролера са 

7 
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рачунаром 

 

Ученик ће бити у стању да: 

 

- приказује сигнале на TFT LCD touch screen 

дисплеју 

- дефинише хармонијски спектар сигнала 

Мерење сигнала у 

реалном времену 

- приказ сигнала на TFT 

LCD touch screen дисплеју 

- хармонијски спектар 

наизменичног сигнала 

4 

Ученик ће бити у стању да: 

 

- дефинише појам микрорачунарског система 

- наведе поделу микрорачунара 

- објасни принцип рада савременог 

микрорачунара 

- објасни улогу оперативног система код 

микрорачунара 

- користи сензоре 

- објасни принцип рада сензора за мерење 

удаљености и сензора покрета 

- повезује микрорачунар са електронским 

компонентама 

Микрорачунари 

- појам микрорачунара 

- подела микрорачунара 

- опис меморијског 

подсистема 

- опис интерфејса на 

плочици 

- опис општенаменских 

пинова (GPIO) 

- утицај конфигурације 

микрорачунара на 

потрошњу енергије 

- напајање микрорачунара 

- повезивање 

микрорачунара са 

периферијама 

- рад са компонентама – 

дисплеј, тастатура, 

светлеће диоде, led 

матрикс) 

- рад са сензорима – 

температура, влажност, 

притисак, покрет, 

удаљеност... 

7 

Ученик ће бити у стању да: Комуникација - улога комуникације у 7 
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- повеже микрорачунар са другим уређајем 

(рачунаром, микрорачунаром, 

микроконтролером, периферијом) 

- аргументовано изабере одговарајући тип 

комуникације 

микрорачунарском 

систему 

- типови комуникације 

- повезивање 

микрорачунара и 

микроконтролера 

- повезивање два 

микрорачунара 

Ученик ће бити у стању да: 

 

- очита вредности које се добијају као 

резултат примене сензора 

- обради прочитане вредности и прикаже 

добијену вредност 

- повеже микрорачунар са различитим 

типовима извршних елемената – светлеће 

диоде, степ мотори, серво мотори. 

- објасни употребу микрорачунара у роботици 

Примена 

микрорачунарског 

система 

- рад са дигиталним 

улазима и излазима 

- смештај, анализа и 

визуелизација очитаних 

података, приказ на веб 

интерфејсу 

9 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе и учења  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

 

II Оставаривање наставе и учења  

. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад, 

практичан рад, визуелне методе, вербалне методе, демонстративне методе). У настави се могу користити различита 

наставна средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, панои..) 
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III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет 

одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

Одражавање рачунарских система 
Програм допунске наставе 

Назив наставног предмета:Одржавање рачунарских система 

Разред: четврти 

 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са  часова и за оне који желе 

да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања 

знања, умења и вештина из наставног градива и постизање бољег  општег успеха  из предмета Оперативни системи. 

 

 

 

Исходи Модул Садржај Укупан број часова 

-наброји и објасни врсте 

одржавања рачунарског система; 

- дефинише термине: поузданост 

расположивост и поправљивост; 

- разликује и примењује врсте 

одржавања рачунарског система; 

- прати термине одржавања 

рачунарског система; 

-процењује трошкове одржавања 

Редовно и 

превентивно 

одржавање 

рачунарских 

система 

-појам одржавања рачунарског 

система, поузданост, време 

исправног рада, средње време 

између отказа, поправљивост; 

Врсте одржавања рачунарских 

система;  

-трошкови одржавања рачунарског 

система; 

-одлагање токсичног и 

20 
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рачунарског система; 

-одабере алат и инструменте 

потребне за одржавање 

рачунарског система; 

-одлаже електронски и токсични 

отпад у складу са законским 

прописима; 

-користи мере заштиге на раду у 

поступку одржавања рачунарског 

система; 

-контролише и управља 

амбијенталним условима у којима 

раде рачунарски системи; 

-чишћењем појединих делова 

рачунарског система одржава 

систем функционалним; 

-одржава и управља напајањем; 

конфигурише напредно 

управљање напајањем; 

-прати и решава проблем са 

повећаном буком и 

електромагнетним и радио фр. 

зрачењем; 

-објасни разлоге прављења 

резервних копија; 

-планира архивирање података у 

складу сa потребама корисника; 

-прави резервне копије према 

задатим параметрима; 

-обавља ажурирање софтвера у 

циљу отклањања проблема у раду 

електронског отпада у складу са 

законским прописима; 

-принципи заштите на раду; Мере 

личне безбедности; 

-одржавање хардверских 

компоненти рачунарског система; 

-алат и инструменти за рад; 

-одржавање повољних 

амбијенталних услова; 

Климатизација; 

-чишћење рачунарског система; 

-одржавањс квалитета напајања;  

-уређаји за непрекидно напајање; 

-заштита од буке и вибрација; 

-заштита од крађе и копирања; 

-замена потрошних делова 

(мишеви, тастатуре, вентилатори, 

батерије (матична плоча. УПС,...), 

тонери. кертриџи, папир,...); 

-појам гарантног рока и сервиса у 

гарантном року, услови гаранције; 

-уговори о одржавању; 

-одржавање софтвера у 

рачунарском систему; 

-израда резервних копија; Типови 

резервних копија: План израде 

резервних копија; Враћање 

резервних копија; 

-аутоматизивање задатака 

резервног копирања и враћања 

копије; 
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или у циљу побољшања 

перформанси рада; 

-препоручује надоградњу 

хардвера у циљу отклањања 

проблема у раду или у циљу 

побољшања перформанси рада; 

-обавља надоградњу софтвера у 

циљу отклањања проблема у раду 

или у циљу побољшања 

перформанси рада; 

-обавља ажурирање ВIOS/UEFI у 

циљу отклањања проблема у раду 

или иобољшања перформанси; 

-објасни законске последице 

коришћења нелегалног софтвера; 

-деинсталира нелегални и 

нелегално инсталирани софтвер; 

-објасни начине лиценцирања 

софтвера: 

-препоручи модел лиценцирања 

софтвера; 

-примењује одговарајући модел 

лиценцирања софтвера; 

-прати стање рачунарског 

система; 

-врши процену перформанси 

рачунарског система на основу 

резултата праћења;  

 

-софтвер за израду резервних 

копија.  

-различити аспекти одржавања 

софтвера у рачунарском систему 

(ажурирање о.с., инсталација 

"закрпа", ажурирање софтвера, 

лиценце) 

-појам перформанси рачунарског 

система. Процена перформанси 

рачунарског система; Референца за 

поређење; 

-алати за праћење стања 

рачунарског система (провера 

заузетости меморије, процесора, 

диска, мреже, листе процеса);  

-надоградња оперативног система, 

разлози за надоградњу, проблеми 

при надоградњи; 

-подешавање ажурирања 

инсталираног софтвера: Проблеми 

при ажурирању; Редовно 

ажурирање антивирусног и осталог 

заштитног софтвера 

-алати за праћење стања 

рачунарског система (провера 

заузетости меморије, процесора. 

диска, мреже. листе процеса);  

-креирање окидача и акције на 

одређени догађај при праћењу; 

-локације дневника рада;  

-објасни појам квара у Дијагностика -појам квара у рачунарском 7 
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рачунарском систему; 

-користи научене комуникационе 

вештине у пословној околини; 

-анализира стање рачунарског 

система; 

-прегледа рачунар у циљу 

детекције симптома квара; 

-примењује различите технике 

откривања квара; 

-фокусира се на претпоставку о 

највероватнијем узроку квара и 

тестираје; 

-саставља план мерења и 

тестирања која треба обавити на 

рачунару у циљу откривања 

узрока квара; 

-обавља тестирање хардвсрских 

компоненти; 

-обавља тестирање софтверских 

компоненти; 

-анализира резултате тестова и 

изводи закључке о тачности  

претпоставке о  највероватнијем 

узроку квара; 

-обавља потребна мерења у циљу 

откривања узрока квара; 

-користи различите програме за 

дијагностику хардверских 

проблема; 
-планира поправку рачунарског система у складу са 

потребама клијента; 
-прати и усваја нова технолошка достигнућа у 

кварова у 

рачунарском 

систему 

систему; 

-комуникација са клијентом у циљу 

откривања симптома; 

-правила успешне комуникације; 

-опис квара, симптоми квара, 

идентификација проблема; 

-услови под којима долази до 

квара; Могућност репродукције 

квара; 

-аудио/визуелна/олфакторна 

ипспекција рачунарског система: 

-технике откривања узрока квара у 

рачунарском систему; 

-метода пробе и грешке; 

-процес елиминације могућих 

кварова; 

-претпоставка о највероватнијем 

узроку квара; План тестирања у 

циљу верификације претпоставке; 

-појам теста и начин спровођења 

теста; 

-фактори који утичу на резултате 

теста; 

-план тестирања: Врсте тестова 

хардверских компоненти; 

-тестови процесора; 

-тестови меморије; 

-тестови хард диска, SSD-а; 

S.М.А.R.Т. систем за надгледање 

поузданости дискова; 

-тестови графичке карте: 
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подручју рачунарске технике; 
 

-програми независних произвођача 

за дијагностику хардверских 

проблема; 

-употреба логова, стања ресурса и 

перформанси у детекцији 

софтверских проблема; 

-дефинисање плана поправке и 

опоравка система од квара; 

-отклања кварове у рачунарском 

систему према дефинисаном 

плану; 

-обавља опоравак система од 

квара и отклањање последица 

квара; 

-надограђује рачунарски систем; 

-саставља план мерења и 

тестирања која треба спровести на 

рачунару у циљу верификације 

пуне фунционалности система; 

-самостално сачини или попуни 

пословну документацију; 

-препоручује измене редовног и 

превентивног одржавања; 

Отклањање 

кварова у 

рачунарском 

систему 

-извођење поправки према 

дефинисаном плану; 

-опоравак система након 

отклањања квара; 

-провера пуне функционалности 

система након отклањања квара; 

-план тестирања пуне 

функционалности; 

-израда пратеће документације; 

-извештај о поправци; Ажурирање 

сервисне кљижице; 

-адаптација редовпог и 

превентивног одржавања као 

последица отклоњеног квара: 

4 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 
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облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз вежбе, при чему се ученици се деле у групе до 15 ученика. Програм за други разред 

организован је кроз три модула и блок наставу. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, 

индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, практичан рад, визуелне методе, вербалне 

методе, демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, 

софвтвери, шеме, панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет 

одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

 
 

Рачунари у системима управљања 
Програм допунске наставе 

Назив наставног предмета: Рачунари у системима управљања 

Разред: четврти 

 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са  часова и за оне који желе 

да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања 

знања, умења и вештина из наставног градива и постизање бољег  општег успеха  из предмета Рачунари у системима 

управљања. 

 

 



Школски програм 2022-2026. 
 

 

 

1073 

 

 

 

Исходи Модул Садржај 
Укупан број 

часова 

-Разликује типове 

аутоматског управљања 

-Препозна улазне и излазни 

сигнал датог система 

континуалног управљања 

-Препозна циљ управљања 

датог система континуалног 

управљања 

-Препозна улоге елемената 

датог система континуалног 

управљања 

-Разликује типове процеса 

производње као и основне 

функције надзора 

Основе 

управљања и 

система 

управљања 

-Појам управљаљања и аутоматизације 

- Општа структура система управљања 

-Примери сензора и извршних елемената 

- Типови аутоматског управљања. 

- Примери секвенцијалног управљања 

-Класификација система континуалног 

управљања 

-Општа структура система континуапног 

управљања 

-Пример система аутоматске рсгулацијс 

- Пример сервомеханизма 

-Појам и управљањс процсеом 

производње 

 

2 

-Познаје основне 

карактеристике 

микрорачунара у системима 

управљања 

-разликује рачунаре опште 

намене и микрорачунаре у 

системима управљања 

-опише принцип 

дистрибуираног 

рачунарског управљања 

 

Рачунари у 

системима 

непосредног 

управљања и 

надзора 

-Историјски развој архитектуре система 

за управЈвање и надзор 

-Систем  дистрибуираног рачунарског 

управљања 

-Основне карактеристике микрорачунара 

у системима управљања 

 

7 

-разуме логику опертивног 

система логичких 

контролера и начин 

 

 

 

-Хардверска оргaнизација РLC процесно 

улазно-излазни уређаји 

- спрезање улазно-излазних уређаја 
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организације података у 

меморији 

-препознаје модуле 

Прогрмибилних Логичких 

Контролера -РLC и врши 

њихово међусобно 

повезивање 

• модификује и учитава 

програм РLC 

• направи једноставе 

програме за РLC 

• разликује операторске 

терми нале и панеле и 

повезује их са РLC 

-Рукује операционим 

терминалима и панелима 

• разликује фунције 

аналогних и дигиталних 

улазних и излазних модула 

и повезује аналогне и 

дигиталне даваче и 

актуаторе 

• на елементарном нивоу 

умрежи PLC 

• објасни структуру 

надзорно-управљачког 

система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програмабилни 

логички 

контролери (РLC) 

 

- хардверска стуктура РLC -текстуални и 

графички дисплеји 

-Програмирање PLC језиком 

лествичастих дијаграма (LADDER) 

- принцип услов-акција 

- бит наредбе 

- програмски скен циклус 

- самодржање 

 -тајмер 

- бројач 

- аларми 

-аритметичке оперције  

-логичке операције  

-преношење програма на РLС 

- примери из индустрије 

- Операциони терминали и панели 

- алфанумерички операторски терминали 

-графички операторски панели 

-програмирање терминала и дисплеја 

-Комуннкације 

-умрежавање PLC 

-надзорно управљачки систем  

-индустријске рачунарске мреже  

-мрежни протоколи  

-формирање рачунарске апликације 

 -временски дијаграм извођења 

апликације 

 

 

 

 

 

 

 

20 

-наведе основне функције 

SCADA-е 

-Наведе и опише основне 

елементе SCADA -е 

Систем за 

надзорно 

управљање и 

аквизицију 

 

- Појам и функције SCADA-е 

- Елементи SCADA-е 

- Пројектовање SCADA-е 

3 
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-Изради једноставну 

SCADA апликацију 

података 

(SСАDА) 

-опише организацију 

размене података унутар 

производног предузећа 

• прави разлику између 

индустријских рачунарских 

мрежа и информационих 

рачунарских мрежа опште 

намене 

• наведе главне стандардне 

процесне магистрале, 

њихове особине и области 

примене 

• опише принцип везивања 

уређаја на индустријске 

магистрале 

Технике 

комуникације у 

системима 

управљања 

-Нивои комуникација у производним 

предузећу 

• Индустријске рачунарске мреже 

• Индустријскс магистрале 

• Комуникација у процесу 

стандардним струјним сигналима 

• Процесне магистрале 

• НАКТ протокол 

• Повезивање РLC-ева у мрежу 

• Бежична комуникација преко GSM- 

мреже 

2 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз вежбе, при чему се ученици се деле у групе до 15 ученика. Програм за трећи разред организован 

је кроз четири модула и блок наставу. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад 

у паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, практичан рад, визуелне методе, вербалне методе, 

демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, 

панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења  
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Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет 

одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

Техничка документација 
Програм допунске наставе 

Назив наставног предмета: Техничка документација 

Разред: четврти 

 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са  часова и за оне који желе 

да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања 

знања, умења и вештина из наставног градива и постизање бољег  општег успеха  из предмета Техничка документација. 

 

 

 

Исходи Модул Садржај 

Укупан 

број 

часова 

Ученик ће бити у стању да: 

- објасни појам техничке 

документације 

- наведе основну намену и сврху 

техничке документације 

- наведе елементе техничке 

документације 

Израда техничке 

документације 

- појам, намена и сврха 

техничке документације 

- елементи техничке 

документације 

- алати за израду техничке 

документације 

- повезивање делова 

19 
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- повеже симболе у целину 

- објасни положај заглавља и 

саставнице 

- наведе садржај заглавља и 

саставнице 

- уноси и обрађује текст 

- црта технички цртеж у одговарајућој 

размери 

- користи рачунар као прибор у 

решавању графичких задатака 

- користи базу симбола 

 

система 

- окружење програмског 

пакета 

- заглавље и саставница 

- размера 

- котирање 

- алат за цртање полигона 

- форматирање полигона 

- креирање нових симбола 

- нацрт просторије са 

распоредом рачунара, 

електричне и мрежне 

инсталације 

- рад са компонентама, 

стављање на радну 

површину, повезивање 

 

Ученик ће бити у стању да: 

 

- дефинише појам пројекта и 

управљање пројектом 

- дефинише ко даје захтев за 

пројектовање и шта садржи тај захтев 

- објасни животни циклус и фазе 

пројекта 

- дефинише однос пројекта и 

операције 

- објасни појам идејног решења 

- објасни појам техничког решења 

- дефинише предмер и предрачун 

- дефинише појам сервисне књижице 

Вођење техничке 

документације 

- пројекат и управљање 

пројектом – основни 

појмови 

- животни циклус пројекта 

- фазе пројекта 

- однос пројекта и 

операција 

- појам идејног решења 

- избор компоненти 

рачунарског система 

- појам техничког решења 

- ценовник услуга 

одржавања рачунарског 

система 

15 
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- дефинише појам корисничког 

упутства 

- дефинише начин за утвршивање 

реалне цене радова 

 

- цена компоненти 

рачунарског система 

- саставни делови 

техничке документације, 

опис техничког решења 

- предмер и предрачун 

- анализа изводљивости 

радова основу пројектне 

документације 

- стандарди квалитета 

- записник примедби 

- сервисна књижица, појам 

и елементи 

- корисничко упутство, 

појам и елементи 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе и учења  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

 

II Оставаривање наставе и учења  

Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад, 

практичан рад, визуелне методе, вербалне методе, демонстративне методе). У настави се могу користити различита 

наставна средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, панои..) 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења  
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Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет 

одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО 
 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе 

да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања 

знања, умења и вештина из наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета Предузетништво. 

 

 

Исходи Област/Тема Садржај 
Укупан број 

часова 

• наведе адекватне примере 

предузетништва из локалног 

окружења;  

• наведе карактеристике 

предузетника;  

• објасни значај мотивационих 

фактора у предузетништву;  

• доведе у однос појмове 

иновативност, предузимљивост 

и предузетништво;  

• препозна различите начине 

отпочињања посла у локалној 

Основи предузетништва 

• Појам, развој и значај 

предузетништва; 

• Профил и карактеристике 

успешног предузетника;  

• Мотиви предузетника; 

• Технике и критеријуми за 

утврђивање 

предузетничких 

предиспозиција. 

-Правни аспекти 

покретања бизниса 

15 



Школски програм 2022-2026. 
 

 

 

1080 

 

 

заједници. 

• објасни правне форме и 

регистрацију пословних 

субјеката у Србији 

• опише кораке у процесу 

регистрације приовредних 

субјеката у Србији 

• разликује облике 

нефинансијске и финансијске 

подршке 

• наведе особине успешног 

менаџера 

- Институције за подршку 

предузетништва у Србији 

- Нефинансијска подршка 

развоју предузетништва 

- Финансијска подршка 

развоју предузетништва  

- Менаџмент функције 

 

• састави биланс стања на 

најједноставнијем примеру; 

• састави биланс успеха и 

утврди пословни резултат на 

најједноставнијем примеру; 

• направи разлику између 

прихода и расхода с једне 

стране и прилива и одлива новца 

са друге стране на 

најједноставнијем примеру; 

• наведе могуће начине 

финансирања сопствене 

делатности; 

• се информише у одговарајућим 

институцијама о свим 

Пословни план 

• Трагање за пословним 

идејама; 

• Процена пословних 

могућности за нови 

пословни подухват; 

• СWОТ анализа; 

• Структура бизнис плана и 

маркетинг плана као 

његовог дела;  

• Елементи маркетинг 

микса (5П) - 

(производ/услуга, цена, 

канали дистрибуције, 

промоција, личност); 

• Рад на терену-

15 
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релевантним питањима од 

значаја за покретање бизниса; 

• идентификује начине за 

одржавање ликвидности у 

пословању предузећа; 

 

• састави финансијски план за 

сопствену бизнис идеју 

самостално или уз помоћ 

наставника; 

• презентује финансијски план 

за своју бизнис идеју.  

• самостално или уз помоћ 

наставника да повеже све 

урађене делове бизнис плана; 

• изради коначан (једноставан) 

бизнис план за сопствену бизнис 

идеју; 

• презентује бизнис план у 

оквиру јавног часа из предмета 

предузетништво. 

 

истраживање тржишта; 

• Презентација маркетинг 

плана за одабрану бизнис 

идеју. 

• Менаџмент функције 

(планирање, организовање, 

вођење и контрола); 

• Појам и врсте трошкова, 

цена коштања; 

• Инвестиције; 

• Преломна тачка 

рентабилности; 

• Менаџмент производње - 

управљање производним 

процесом/услугом; 

• Управљање људским 

ресурсима;  

• Управљање временом; 

• Инжењеринг вредности; 

• Информационе 

технологије у пословању;  

• Правни аспект покретања 

бизниса. 

• Биланс стања; 

• Биланс успеха; 

• Биланс токова готовине 

(цасх флоw); 

• Извори финансирања;  

• Институције и 
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инфраструктура за 

подршку предузетништву; 

• Припрема и презентација 

финансијског плана. 

 

 

 

 

Додатна настава 

Српски језик и књижевност 
 Српски језик и књижевност – четврти  разред  

                 

  
 Додатни рад  се организује за ученике који показују веће интересовање и жељу за новим сазнањима која превазилазе 

оквире предвиђене планом и програмом ,са циљем повезивања и примене наученог у свакодневном животу, стицање 

шире слике о књижевним и језичким питањима, развијање вишег облика писмености и креативности у писању и читању, 

припремање за такмичења и конкурсе на републичком и међународном нивоу.   
 

  Циљеви додатне  наставе  :  

   

 продубљивање знања стечених на редовној настави ;  

 припремање ученика да одрже предавање на неку, ваннаставну  или наставну , занимљиву тему по сопственом избору 

или избору у договору са професором ;  

 избор и мотивисање ученика за учешће на конкурсима.  

                       Задаци додатне  настави  :  

  уочавање  индивидуалних квалитета и интересовања ученика  

 Оцењивање  
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Наставни  

 садржај / активнпст  
Брпј часпва  Начин и ппступак 

пствариваоа  
Активнпсти   

ученика  

       Језик  
     

 10  - фрпнтални рад  
- индивидуални рад  
- кпмбинпвани рад  
- вербалне метпде  
- демпнстративне   
  метпде  

- решаваое прпблема  

- слуша  
- упчава  
- извпди закључке  
- ради уз ппмпћ  
  наставника   
- пдгпвара на питаоа  
- пбјашоава  
- анализира  

      Коижевнпст     15  - фрпнтални рад  
- индивидуални рад  
- кпмбинпвани рад  
- вербалне метпде  
- демпнстративне   
  метпде  

- решаваое прпблема  

  

- слуша  
- упчава  
- извпди закључке  
- ради уз ппмпћ  
  наставника   
- пдгпвара на питаоа  
- пбјашоава  
- анализира  

  Језичка култура    
 

 4 - фрпнтални рад  
- индивидуални рад  
- кпмбинпвани рад  
- вербалне метпде  
- демпнстративне   
  метпде  

- решаваое прпблема  

  

- слуша  
- упчава  
- извпди закључке  
- ради уз ппмпћ  
  наставника   
- пдгпвара на питаоа  
- пбјашоава  
- анализира  
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Укупно часова    29     
  

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма  

       I  Планирање наставе и учења  

       На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених радњи, али и од специфичности и индивидуалних карактеристика ученика.  

       

  

      II  Оставаривање наставе и учења  

      Настава се реализује кроз теоријску наставу и вежбе. Програм за други  разред организован је кроз 5 наставних 

садржаја. Наставник користи различите методе и облике рада. У настави се могу користити различита наставна средства, 

(рачунар,пројектор,, шеме, панои, речници, критике, стручна литература, електронске књиге, интерпретације уметника, 

глумаца...)као и посете библиотекама и другим установама културе у нашем граду.  

      III  Праћење и вредновање наставе и учења  

      Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет 

одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

      Вредновање остварености исхода врши се кроз:  

           - праћење остварености исхода;  

           - усмено излагање;  

          - резултате такмичења;  

          - активности ученика на часовима;  

 
 



Школски програм 2022-2026. 
 

 

 

1085 

 

 

Енглески језик 
ПЛАН И ПРОГРАМ ДОДАТНЕ  НАСТАВЕ ЗА ПРЕДМЕТ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

РАЗРЕД:  I, II, III, IV  

Недељни фонд:  1 час  

Годишњи фонд: 30- 37 (укупан фонд за све разреде)  

 

ЦИЉЕВИ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ: 

 

1) продубљивање знања стечених на редовној настави; 

2) припремити ученика да одржи предавање на неку ваннаставну или наставну, занимљиву тему по сопственом 

избору или  избору у договору са професором; 

3) избор и мотивисање ученика за учешће на такмичењима. 

 

ЗАДАЦИ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ: 

 

- уочавање индивидуалних квалитета и интересовања ученика. 

 

Ученици ће кроз различите активности допунити и проширити стечена знања са часова енглеског језика.  

Додатна настава се организује за ученике који су заинтересовани за: 

 шира знања из предмета, 

 истраживачки рад, 

 самостално истраживање и коришћење  стручне литературе, штампе, 

 проширивање стечених знања и њихова примена, 

 примена савремених технологија –интернет.. 

 учешће на такмичењима 
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ОБЛАСТ/ 

ТЕМА  
ИСХОДИ САДРЖАЈ  БРОЈ ЧАСОВА  

СЛУШАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

усменог говора 

● разуме основне поруке и 
захтеве исказане јасним 
стандардним језиком кадаје 
реч о блиским темама (кола, 
посао, хоби) 

● разуме глобално суштину 

нешто дужих разговора или 

дискусија на састанцима, који 

се односе на мање сложене 

садржаје из струке, уколико се 

говори разговетно стандардним 

језиком, поставља питања и 

тражи објашњења у вези са 

темом дискусије/разговора 

ОПШТЕ ТЕМЕ 

• Свакодневни живот (генерацијски 

конфликти и начини превазилажења) 

• Образовање (образовањс за свс, пракса и 

припреме за будуће занимање, размена 

ученика) 

• Познате фирме, предузећа, установе, 

институције у земљама чији се језик учи 

• Културни живот(мсђународни пројекти и 

учешће на њима) 

• Заштита човекове околине (волонтерски 

рад) 

• Медији (штампа. телевизија, електронски 

медији) 

• Историјски догађаји/линости из земаља 

чији се језик учи 

• Свет компјутера 

(предности и мане употребе компјутера) 

 

СТРУЧНЕ ТЕМЕ 

• Материјали. средсгва.сировине и 

производи 

• Алати, машине и уређаји у струци 

• Припрема, производња и контрола 

производног процеса 

• Мере заштите и очувања радне и 

животне средине 

• Праћење новина у области струке 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

ЧИТАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

прочитаних 

текстова 

● разуме једноставније текстове 

(стандардна писма, 

информације о процесу рада у 

струци) који су писани обичним 

језиком илијезиком струке 

● разуме опис догађаја и осећања 

разуме основни садржај као и 

важније детаље у извештајима, 

брошурама и уговорима везаним 

за струку 

 

ГОВОР 

 

Оспособљавање 

• једносгавним средствима опише 

статус и образовање, будуће 

запослење 
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ученика за 

кратко 

монолошко 

излагање и за 

учешће у 

дијалогу на 

страном језику 

● опише делатност, фирму, 

процес рада или пак преприча 

телефонски разговор или одлуке 

неког договора у оквиру познате 

лексике 

● образложи краће своје намере, 

одлуке, поступке 

• Пословна комуникација на страном 

језику 

 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

 

 I  РЕЧЕНИЦА 

Сви типов упитних реченица 

Директна и индиректна питања 

– Индиректни говор: рецептивно и 

продуктивно 

а) изјаве и питања – без промене 

глаголског времена (глагол главне 

реченице у једном од садашњих времена) 

б) молбе, захтеви, наредбе 

– Индиректни говор: само рецептивно 

а) изјаве са променом глаголских времена 

– Одређене релативне клаузе 

– Сложене реченице: временске клаузе, 

узрочне клаузе , допусне клаузе 

 

II   ИМЕНИЧКА ГРУПА     

1. Члан разлике између одређеног и 

неодређеног члана у ширем контексту 

2. Именице 

– Бројиве и небројиве именице 

3. Заменички облици а) Заменице 

– Личне заменице у функцији субјекта и 

објекта 

– Показне заменице 

– Односне заменице б) детерминатори 

– Показни детерминатори 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПИСАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за писање 

краћих текстова 

различитог 

садржаја 

• • попуњава рачуне, признанице и 

хартије од вредности 

• напише једноставно пословно 

писмо према одређеном моделу 

• опише и појасни садржај схема и 

графикона везаних за струку  

•  • Напише кратко лично писмо, 

поруку, разгледницу, честитку 

•  

ЗНАЊЕ О 

ЈЕЗИКУ  

 

 

• препознаје и правилно користи 

основне фонолошке (интонација. 

прозодија, ритам) и 

морфосинтаксичке категорије, 

(именички и глаголски наставци,  

основни ред речи) користи 

садржаје медијске продукције 

намењене учењу страних језика 

(штампани медији, аудио/видео 

записи, компакт диск, интернет 

итд.) (штампани медији, 

аудио/видео записи, компакт 

диск, интернет итд.) 

- буде схваћен у размени идеја и 

информација о блиским темама у 
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предвидљивим, свакодневним 

ситуацијамасажима садржај 

текста, филма, разговара и сл. 

 

– Неодређени детерминатори 

– Присвојни детерминатори 

4. Придеви 

– Обновити компарацију придева 

– too/not…enough/not as…(as)/…than 

5. Бројеви 

– Обновити просте и редне бројеве 

6. Кванитификатори 

 

III  ГЛAГОЛСКА ГРУПА 

1. Глаголи 

– Обновити разлику у употреби Present 

Simple, Present Continutous; Past Simple, 

Past Continuous 

– Обновити све употребе Present Perfect 

– Past perfect 

Used to 

– Обновити и утврдити начине за 

изражавање будућности, планова у 

будућности (going to, will) 

Модални глаголи: should, must, will, may, 

might 

Пасивне конструкције – садашње и 

прошло време – the Present Simple, Past 

Simple (продуктивно и рецептивно), 

Present perfect passive (рецептивно) 

3. Предлози, најчешћи предлози за 

оријентацију у времену и простору. 

4. Кондиционал први и други (и 

рецептивно и продуктивно). 
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Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма  

 
I Планирање наставе и учења  
На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

 

II Оставаривање наставе и учења  
Настава се реализује кроз теоријску наставу. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, 

индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, визуелне методе, вербалне методе, 

демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софтвтвери, 

шеме, панои..)  

 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет 

одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

 

Вредновање остварености исхода врши се кроз:  

- праћење остварености исхода;  

- учешћа ученика на такмичењима; 

- усмено излагање;  

-активности ученика на часовима  

 

Физичко васпитање 
Назив наставног предмета: Физичко васпитање 

Циљ учења физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са 

осталим васпитно - образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика. План допунске и додатне 
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за циљ има да темељније презентује одређени наставни садржај и отклони све недоумице са редовне наставе, као и да се 

усавршавају одређени наставни садржаји кроз додатне часове рада. 

Разред: Први, други, трећи и четврти 

Исходи Област/Тема       Садржај 
       Укупан 

број часова 

-Именује моторичке способности 

које треба развијати 

-- Примени адекватна средства 

-      Учествује на школском 

такмишењу и у систему школских 

спортских такмичења 

Провера физичких  

способности(иницијално 

тестирање) 

 

- Вежбе обликовања (јачања, 

лабављење и растезање); 

- Вежбе из корективне 

гимнастике; 

- Провера стања моторичких и 

функционалних способности 

2 

Кратко опише основне 

карактеристике и правила атлетике, 

гимнастике и спортске гране - 

дисциплина које се уче 

Атлетика 

 

АТЛЕТИКА 

У свим атлетским 

дисциплинама треба радити на 

развијању основних 

моторичких особина за дату 

дисциплину; 

Трчања: 

Усавршавање технике трчања 

на кратке и средње стазе: 

- 100 м ученици и ученице;  

- 800 м ученици и ученице; 

- штафета 4 x 100 м ученици и 

ученице 

Вежбање технике трчања на 

средњим стазама умереним 

интезитетом и различитим 

3 
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темпом у трајању од 5 до 10 

мин.  

Крос: јесењи и пролећни  

- 800 м ученице,  

- 1000 м ученици. 

Скокови: 

Скок удаљ техником увинућа  

Скок увис леђном  

Бацања: 

Бацање кугле, једна од 

рационалних техника (ученице 

4 кг, ученици 5 кг). 

Спровести такмичења у 

одељењу, на резултат, у свим 

реализованим атлетским 

дисциплинама.  

 

- Одржава стабилну и динамичку 

равнотежу у различитим 

кретањима 

-изводи ротације тела 

Спортска гимнастика са 

елементима акробатике: 

Вежбе на справама и тлу 

 

1. Вежбе на тлу 

2. Прескок 

3. Кругови 

4. Разбој 

5. Вратило 

6. Греда 

2 

Користи елементе технике у игри 

Примењује правила у игри 

Учествује на спортским 

такмичењима 

Спортска игра(Рукомет, 

Кошарка, 

одбојка,фудбал) 

• Понављање и учвршћивање 

раније обучаваних елемената 

игре;  

• Даље проширивање и 

продубљавање техничко-

тактичке припремљености 

ученика у складу са изборним 

11 
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програмом за дату игру. На 

основу претходних умења у 

техници и тактици наставник 

планира конкретне садржаје из 

спортске игре; 

• Актив наставника, према 

програму који сам доноси (из 

програма трећег разреда 

(програм по избору ученика) у 

складу са могућностима 

школе, организује наставу за 

коју ученици покажу посебно 

интересовање; 

• Препорука: уколико је 

могуће, организовати наставу 

пливања (посебно обуку за 

непливаче). 

 

Секција: Први, други, трећи, четврти разред 

 

Исходи Област/Тема       Садржај 
       Укупан 

број часова 

Користи елементе технике у игри 

Примењује правила у игри 

Учествује на спортским 

такмичењима 

Спортска игра (Рукомет) 

 

 

• Понављање и учвршћивање 

раније обучаваних елемената 

игре;  

• Даље проширивање и 

продубљавање техничко-

тактичке припремљености 

ученика у складу са изборним 

6 

Користи елементе технике у игри Спортска игра (Кошарка) 8 
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Примењује правила у игри 

Учествује на спортским 

такмичењима 

 

 

програмом за дату игру. На 

основу претходних умења у 

техници и тактици наставник 

планира конкретне садржаје из 

спортске игре; 

• Актив наставника, према 

програму који сам доноси (из 

програма трећег разреда 

(програм по избору ученика) у 

складу са могућностима 

школе, организује наставу за 

коју ученици покажу посебно 

интересовање; 

• Препорука: уколико је 

могуће, организовати наставу 

пливања (посебно обуку за 

непливаче). 

- Користи елементе технике у игри 

Примењује правила у игри 

Учествује на спортским 

такмичењима 

Mали фудбал 

 
 

4 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира 

како да ученици остваре исходе и да изабере одговарајуће методе,  активности и технике за рад са ученицима. 

Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине које су ученику потребне за даље 

учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на 

основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи разликују, да се неки могу лакше и 

брже остварити, док је за одређене потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима.  Исходе треба 

посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. На ставу у том смислу треба усмерити на развијање 

компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 
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На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. Током 

реализације часова физичког васпитања давати информације о томе које вежбе позитивно утичу на статус њиховог 

организма, с обзиром на карактеристике њихове професије, а које негативно утичу на здравље. Ученици који похађају 

трогодишње стручне школе далеко су више оптерећени у редовном образовању практичном и теоријском наставом од 

осталих ученика; Због тога је физичко васпитање, у овим школама, значајно за активан опоравак ученика, компензацију и 

релаксацију с обзиром на њихова честа статичка и једнострана оптерећења. Теоријска знања из области физичких 

активности су од великог значаја за укупним бављењем физичким вежбама. 

 

 

II Оставаривање наставе и учења  

- Садржаји програма усмерени су на:  

- развијање физичких способности;  

- спортско-техничко образовање;  

- повезивање физичког васпитања са животом и радом.  

У колико се укаже потреба, садржај програма се прилагођава како би се избегле негативне последице по здравље деце. 

Настава се реализује у циклусима који трају приближно 10-12 часова (узастопних). Наставнику физичког васпитања је 

остављено да, зависно од потреба, прецизира трајање сваког циклуса, као и редослед њиховог садржаја. 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, доношење 

опреме, понашање ученика на часу, уважавање гледишта других ученика, однос према раду, способност примене 

практичног знања у конкретним  условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- васпитни део(доношење опреме, дисциплина на часу); 

- образовни део (практичне вештине); 

- активности ученика на часовима; 
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IV Међупредметне компетенције 

1) Компетенцију за целоживотно учење 

2) Комуникацију 

3) Решавање проблема 

4) Сарадњу 

5) Одговоран однос према здрављу 

6) Одговоран однос према околини. 

 

Кроз наставни садржај  додатне, допунске и секције који се реализује као допуна Физичког васпитања остварују се и 

општи принципи образовања и васпитања. 

Наставни предмет Физичко васпитање омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање 

шанси свим ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење 

разноврсних облика учења (учење путем покушаја и погрешака, учење по моделу, учење увиђањем...). Кроз облике рада, 

наставне методе, коришћење разновсних наставних средстава, похваљивањем ученика, давањем препорука за даље 

напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет образовних постигнућа и развија се 

мотивација за учење код ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних планова и програма, иновација и нових 

антрополошких достигнућа   ученицима ће бити омогућено континуирано напредовање у области физичког развоја. 

Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну практичну наставу, допунску или додатну наставу, секције, 

ванаставне активности  (крос, фер плеј манифестације), као и учешће у различитим активностиваа током жиовота са 

циљем сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван 

установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским 

старешином, стручним већем.  

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и 

даровити) уз обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима 

образовања и васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене 

материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим 

проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и 

индивидуализацију и наставом на даљину;  
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-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања 

одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се 

кроз континуирано међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и 

вредновање напредовање ученика.  

 

Кроз додатну, допунску и секцију реализоваће се и допунски циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на практичној настави, води се рачуна о развијању и практиковању здравих животних стилова, свести о 

важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне компетенције за целоживотно учење 

(комуникација на матерњем језику,правилно усвајање ,дигиталне компетенције (коришћење дигиталних алата за 

унапређење практичног вежбања),..) међупредметне компетенције и стручне компетенције у складу са захтевима 

занимања. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, 

да прати и контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће 

умети да пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, 

стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности 

самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу 

инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

 

Кроз додатну, допунску и секцију оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања 

и васпитања оствариће се кроз практичан рад, вежбе у којима ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од 

ученика се очекује да на српском језику, кроз дијалог са наставником или другим ученицима, или кроз практичан рад, 

аналитички и синтетички разложе вежбу, дају идеје, изразе своја мишљења кроз чињенице и ставове. Зависно од наставне 

јединице или типа часа, ученику се дају начини решавања одређених тактичких задатака и на основу конкретизованог 

решења ученик покушава да пронађе нове приступе.; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим 

уленицима буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других;  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени логичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин 

дошао до решења проблема који му се јављају.  
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Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. Да зна како да се понаша и приступа одређеним садржајима, јер на тај начин 

чува и себе и друге другима.  

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље 

учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са 

тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео 

ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се 

односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање 

дискриминациjе и друго. 

 
 

Математика 

Социологија са правима грађана 
 

Програмирање 
Програм додатне наставе 

Назив наставног предмета: Програмирање 

Разред: четврти 

 

Додатна настава се организује за ученике који имају потенцијал и жељу да прошире знања предвиђена планом и 

програмом 

 

Исходи Модул Садржај Број 
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часова 

• формира пројекат 

• креира апликацију уз примену 

стандардних компоненти из 

библиотеке компоненти 

• формира и позиционира компоненте  

• подешава величину и изглед 

компоненти 

• користи својства и методе 

компоненти 

• уочава заједничка својства 

компоненти 

• разуме смисао програмирања 

вођеног догађајима 

• уочава заједничке и специфичне 

догађаје компоненти 

• програмира догађаје миша 

• програмира догађаје тастатуре 

• примењује динамичко креирање 

компоненти 

Графички 

кориснички 

интерфејс 

- 

•Израда пројекта 

•Форма 

•Својства 

•Методе 

•Заједничка својства и 

методе компоненти 

•Догађаји 

•Догађаји миша 

•Догађај тастатуре 

•Лабела 

•Дугме 

•Слика 

•Оквир за текст 

•Панел 

•Оквир за групу 

•Оквир за потврду 

•Група радио дугмади 

•Компонснта ListBox 

•Комбиновани оквир за 

текст са листом ComboBox 

•Компонента Timer 

•Динамичко креирање 

компоненти 

•Мени 

5 

•дефинише појам класе  

•разуме однос класе и објекта  

•разуме објекат и како се он уписује у 

меморију 

•разуме разлику између објекта класе 

Основни 

концепти 

објектно 

оријентисано

г 

-Класа 

-Објскат 

-Саставни елементи класе 

-Енкапсулација  

-Наслеђивање  

3 
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и структурног типа податка  

•дефинише појмове објектно 

оријснтисаног програмирања: 

енкапсулација, наслеђивање и 

полиморфизам 

•разуме улогу конструктора и креира 

конструктор са и без параметара 

•разуме смисао енкапсулације 

података 

•разуме смисао кључне речи self 

•дефинише статичке и инстанцне 

методе класе 

•пише и тестира програме у којима се 

демонстрира примена класе 

•примењују организацију класа у 

модуле 

 

програмирањ

а 

-Полиморфизам 

-Разлика између класе и 

структуре  

-Подразумсвани 

конструктор 

-Конструктор са 

параметрима  

-Конструктор копије  

-Кључна реч self 

- Енкапсулација података  

-set методе  

- get методе 

-Генерализација сет и гет 

метода коришћењем 

изведених атрибута  

-Методе 

-Преклапање метода у 

класи  

-Појам парцијалне класе -

Модули 

•разуме смисао наслеђивања класа 

•формира конструкторе изведених 

класа 

•пише и тестира програме у којима се 

користи наслеђивање 

•пише и тестира нрограме у којима се 

користи полиморфизам 

•разуме употребу апстрактних класа 

•пише и тестира програме у којима се 

користе апстрактни типови података 

•разуме употребу иитерфејса 

Изведене 

класе 

•Дефиниција изведене 

класе 

•Употреба чланова 

изведене класе 

•Конструктори извсдених 

класа 

•Композиција класе 

•Апстрактна класа 

•Заједнички чланови класе 

•Интсрфејси и наслсђивање 

интерфејса 

5 
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•разликује конекциони и 

бесконекциони режим приступа 

подацима у бази 

•формира конекциони и командни 

објекат за комуникацију са базом 

•позива упите из базе 

•користи контроле за приказ података 

прихваћених из базе 

•планира и израђује интерфсјс за 

комуникацију са базом 

•врши читање и анализу прочитаних 

података из базе 

•врши упис, ажурурање и брисање 

података у бази 

Базе 

података 

•Конекциони и 

бесконекциони приступ 

бази података-поређењс 

•Конекциони стринг 

•Учитавање података из 

базс 

•Уиисивање иодатака у 

базу 

•Ажурирање података у 

бази 

•Брисање података из базе 

•Коришћење контрола за 

приказ података 

•Прављсње интерфејса 

апликације за повезивање и 

рад над базом података 

5 

•користи графички објекат за цртање 

различитих облика 

•користи дијалоге за избор боје и 

фонта 

•користи графички објекат за цртање 

математичких функција 

•користи повезивање инструмената 

преко стандардних магистрала на 

рачунар и управља инструментима 

програмским путем 

•врши обраду резултата мерења 

•разуме мрежне апликације 

Графика 

•Класа за рад са графиком 

•Дијалог за избор боје 

•Дијалог за избор фонта 

•Цртање линије 

•Цртање правоугаоника 

•Цртање квадрата 

•Цртање круга 

•Цртање елипсе 

•Цртање лукова 

•Цртање стринга (банера) 

•Цртање математичких 

функција 

•Повезивање и управљање 

инструментима 

5 
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•Писање мрежних 

апликација 

 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 
I Планирање наставе и учења  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, 

подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, 

као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиђених исхода, 

али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз вежбе, при чему се ученици се деле у групе до 15 ученика. Програм за други разред организован 

је кроз три модула и блок наставу. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у 

паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, практичан рад, визуелне методе, вербалне методе, демонстративне 

методе). У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, 

способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

 праћење остварености исхода; 

 усмено излагање; 

 показивање практичних вештина; 

 активности ученика на часовима; 

 
 

Микроконтролери и микрорачунари 
Програм додатне наставе 
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Назив наставног предмета: Микроконтролери и микрорачунари 

Разред: четврти 

 

Додатна настава се организује за ученике који су заинтересовани за шира знања из предмета, истрaживачки рад, 

самостално истраживање и коришћење стручне литературе, штампе, проширивање стечених знања и њихова примена. 

 

 

 

Исходи Модул Садржај 

Укупан 

број 

часова 

Ученик ће бити у стању да: 

 

- објасни комуникацију микроконтролера са 

рачунаром 

- реализује комуникацију микроконтролера 

са рачунаром 

- користи WiFi комуникацију 

- пореди типове комуникација 

- пише програме за програмирање порта 

Комуникација 

микроконтролера 

и рачунара 

- USB комуникација 

микроконтролера са 

микрорачунаром 

- комуникација на 

паралелном порту 

- серијска комуникација 

микроконтролера са 

рачунаром 

- WiFi комуникација  

- програмирање порта 

7 

Ученик ће бити у стању да: 

 

- примењује теорему о одабирању за мерење 

сигнала 

- објасни хармонисјки спектар наизменичног 

сигнала 

 

Мерење сигнала у 

реалном времену 

- мерење сигнала уз 

коришћење теореме о 

одабирању 

- хармонијски спектар 

наизменичног сигнала 

 

4 

Ученик ће бити у стању да: 

 

- разликује различите архитектутре 

Микрорачунари 

- преглед карактеристика 

графичког процесора 

- опис интерфејса на 

7 
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микрорачунара 

- повезује микрорачунар са периферијом 

- инсталира оперативни систем на 

микрорачунар 

- повезује микрорачунар на интернет 

- инсталира апликативне програме на 

микрорачунар 

- користи сензоре 

- објасни принцип рада неких сензора 

- детаљно говори о ултразвучном сензору за 

мерење удаљености 

- детаљно објасни принцип рада PIR сензора 

- подеси потребне параметре за правилан рад 

микрораунара 

плочици 

- повезивање 

микрорачунара са 

периферијама 

- инсталација и 

подешавање графичког и 

конзолног оперативног 

система 

- ажурирање кернела на 

одређену верзију 

- повезивање и 

подешавање рада камере 

- рада са програмским 

језиком 

- рад са сензорима 

Ученик ће бити у стању да: 

 

- анализира предности и мане типова 

комуникације 

- размени податке између компоненти 

микрорачунарског система 

 

Комуникација 

- употреба библиотека за 

комуникацију 

- повезивање 

микрорачунара и 

микроконтролера 

- повезивање са мобилним 

телефоном 

- повезивање са 

програмабилним 

логичким контролером 

 

7 

Ученик ће бити у стању да: 

 

- пише једноставније веб или десктоп 

апликације 

- објасни улогу микрорачунарског система у 

Примена 

микрорачунарског 

система 

- рад са камером 

- покретање и употреба 

интерфејса 

- развој апликација за 

прикупљање сензорских 

9 
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изради једноставних апликација 

- разуме употребу микрорачунарског 

система у роботици 

података 

- израда једноставних 

апликација за праћење 

паметних окружења 

- имплементација 

једноставних апликација 

за праћење паметних 

окружења 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе и учења  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од индивидуалних карактеристика ученика.  

 

II Оставаривање наставе и учења  

Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад, 

практичан рад, визуелне методе, вербалне методе, демонстративне методе). У настави се могу користити различита 

наставна средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, панои..) 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет 

одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 
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Одражавање рачунарских система 
Програм додатне наставе 

Назив наставног предмета:Одржавање рачунарских система 

Разред: четврти 

 

Додатна настава се организује за ученике који су заинтересовани за шира знања из предмета, истрaживачки рад, 

самостално истраживање и коришћење  стручне литературе, штампе, проширивање стечених знања и њихова примена. 

 

 

 

Исходи Модул Садржај Укупан број часова 

- разликује и примењује врсте 

одржавања рачунарског система; 

- прати термине одржавања 

рачунарског система; 

-процењује трошкове одржавања 

рачунарског система; 

-одабере алат и инструменте потребне 

за одржавање рачунарског система; 

-одлаже електронски и токсични отпад 

у складу са законским прописима; 

-користи мере заштиге на раду у  

-контролише и управља амбијенталним 

условима у којима раде рачунарски 

системи; 

-одржава и управља напајањем; 

конфигурише напредно управљање 

Редовно и 

превентивно 

одржавање 

рачунарских 

система 

-трошкови одржавања рачунарског 

система; 

-одржавање хардверских 

компоненти рачунарског система; 

-алат и инструменти за рад; 

-одржавањс квалитета напајања;  

-уређаји за непрекидно напајање; 

-заштита од буке и вибрација; 

-заштита од крађе и копирања; 

-појам гарантног рока и сервиса у 

гарантном року, услови гаранције; 

-уговори о одржавању; 

-одржавање софтвера у 

рачунарском систему; 

-израда резервних копија; Типови 

резервних копија: План израде 

20 
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напајањем; 

-анализира потребе корисника за 

архивирањем података; 

-предлаже врсту и период архивирања 

у складу са потребама корисника; 

-детектује, анализира и отклања 

проблеме у архивирању података; 

-препоручује ажурирање софтвера у 

циљу огклањања проблема у раду или 

у циљу побољшања перформанси рада; 

-препоручује надоградњу хардвера у 

циљу отклањања проблема у раду или 

у циљу побољшања перформанси рада; 

-обавља надоградњу софтвера у циљу 

отклањања проблема у раду или у 

циљу побољшања перформанси рада; 

-обавља ажурирање ВIOS/UEFI у циљу 

отклањања проблема у раду или 

побољшања перформанси; 

-деинсталира нелегални и нелегално 

инсталирани софтвер; 

-објасни начине лиценцирања 

софтвера: 

-препоручи модел лиценцирања 

софтвера; 

-објасни улогу директоријумских 

сервиса: 

-објасни улогу доменског контролера; 

-дефинише објекте директоријумских 

сервиса; 

-инсталира и конфигурише доменски 

резервних копија; Враћање 

резервних копија; 

-аутоматизивање задатака 

резервног копирања и враћања 

копије; 

-софтвер за израду резервних 

копија.  

-различити аспекти одржавања 

софтвера у рачунарском систему 

(ажурирање о.с., инсталација 

"закрпа", ажурирање софтвера, 

лиценце) 

-Редовно ажурирање оперативног 

система (различити нивои 

ажурирања) 

Сервисни пакети. 

-појам перформанси рачунарског 

система. Процена перформанси 

рачунарског система; Референца за 

поређење; 

-алати за праћење стања 

рачунарског система (провера 

заузетости меморије, процесора, 

диска, мреже, листе процеса);  

-креирање окидача и акције на 

одређени догађај при праћењу; 

-надоградња оперативног система, 

разлози за надоградњу, проблеми 

при надоградњи; 

-подешавање ажурирања 

инсталираног софтвера:Проблеми 



Школски програм 2022-2026. 
 

 

 

1107 

 

 

контролер према потребама корисника; 

-користи алате за администрацију 

директоријумских сервиса; 

-придружује рачунар домену; 

-креира и конфигурише објекте 

дирeкторијумских сeрвиса упoтрeбом 

скриптова; 

-прати стање рачунарског система; 

-врши процену перформанси 

рачунарског система на основу 

резултата праћења;  

-објасни појам и значај групних полиса 

у управљању конфигурацијом примењује групне полисе 

за подешавање рачунарских и корисничких налога; 
-објасни начине за управљање конфигурацијом 

рачунарских система; 
-управља конфигурацијом рачунарског система употребом 

скриптова за аутоматизацију; 

при ажурирању; Редовно 

ажурирање антивирусног и осталог 

заштитног софтвера 

-редовно ажурирање ВIOS/UEFI, 

фирмвера уређаја; Проблеми који 

могу настати у раду постојећих 

драјвера након ажурирања 

фирмвера уређаја Лиценцирање 

софтвера, законска регулатива; 

Животни век софтвера; Модели 

лиценцирања софтвера: по броју 

(активних) корисника, по серверу, 

по процесору, по језгру .... ( 

Windows, МасОSХ, Linux );  

-појам дирeкторијумских сервиса;  

-појам доменског контролера; 

Инсталација доменског контролера; 

-типови објеката у 

директоријумским сервисима; 

-рад са објектима 

директоријумских сервиса; 

-аутентификација објеката у д,с.; 

-управљање рачунарским, групним, 

корисничким и сервисним 

налозима; 

-објекти групних полиса; Редослед 

обраде групних полиса; 

Филтрирање; 

-контрола подешавања рачунара 

помоћу групних полиса; 

-контрола корисничких 
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подешавања помоћу групних 

полиса; 

-прављење и подешавање објеката 

директоријумских сервиса 

употребом скриптова; 

-одржавање директоријумских 

сервиса у рачунарском систему 

(база, логови, дефрагментирање 

базе, онлајн,офлајн 

-Алати за праћење стања 

рачунарског система (провера 

заузетости меморије, процесора. 

диска, мреже. листе процеса);  

-креирање окидача и акције на 

одређени догађај при праћењу; 

-локације дневника рада; 

Филтрирање; 

-упознавање са могућностима 

скрипт језика и садржајем 

стандардних библиотека за рад са 

функцијама оперативног система, 

фајл системом. процесима; 

-индустријски стандарди за 

управљање конфигурацијом 

рачунарских система преко веб-а; 

СIМ(Соmmon Information  Model), 

спецификација и схема; 

WВЕМ(Web Based Enterprise 

Managment); Појам управљаног 

објекта; Модел управљаног 

објекта; МОF формат датотеке за 
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опис управљаног објекта; 

Структура система за управљање, 

репозиторијум објеката, менаџер 

објеката, провејдер; 

-Употреба алата за управљање 

конфигурацијом рачунарских 

система; Употреба у праћењу и 

промени подешавања рачунарског 

система. 

-објасни појам квара у рачунарском 

систему; 

-користи научене комуникационе 

вештине у пословној околини; 

-анализира сгање рачунарског система; 

-прегледа рачунар у циљу детекције 

симптома квара; 

-примењује различите технике 

откривања квара; 

-фокусира се на претпоставку о 

највероватнијем узроку квара и 

тестираје; 

-саставља план мерења и тестирања 

која треба обавити на рачунару у циљу 

откривања узрока квара; 

-обавља тестирање хардвсрских 

компоненти; 

-обавља тестирање софтверских 

компоненти; 

-анализира резултате тестова и изводи 

закључке о тачности  претпоставке о  

највероватнијем узроку квара; 

Дијагностика 

кварова у 

рачунарском 

систему 

-појам квара у рачунарском 

систему; 

-комуникација са клијентом у циљу 

откривања симптома; 

-правила успешне комуникације; 

опис квара, симптоми квара, 

идентификација проблема; 

-услови под којима долази до 

квара; Могућност репродукције 

квара; 

-аудио/визуелна/олфакторна 

ипспекција рачунарског система: 

-технике откривања узрока квара у 

рачунарском систему; 

-метода пробе и грешке; 

-процес елиминације могућих 

кварова; 

-дељење проблема на потпроблеме; 

-претпоставка о највероватнијем 

узроку квара; План тестирања у 

циљу верификације претпоставке; 

-појам теста и начин спровођења 

7 
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-обавља потребна мерења у циљу 

откривања узрока квара; 

-користи различите програме за 

дијагностику хардверских проблема; 

-прати, бележи и анализира кодове 

грешки и поруке о грешкама; 

-идентификује неисправне компоненте 

у рачунарском систему користи стручну 

литературу и претраживање доступних база инфорамција и 
база знања; 
-планира поправку рачунарског система у складу са 

потребама клијента; 
-прати и усваја нова технолошка достигнућа у подручју 

рачунарске технике; 
 

теста; 

-фактори који утичу на резултате 

теста; 

-план тестирања: Врсте тестова 

хардверских компоненти; 

-тестови процесора; 

-тстови меморије; 

-тестови хард диска, SSD-а; 

S.М.А.R.Т. систем за надгледање 

поузданости дискова; 

-тестови графичке карте: 

-дијагностика хардверских 

ВIOS/UEFI програма; 

-програми независних произвођача 

за дијагностику хардверских 

проблема; 

-важност праћења и бележења 

кодова грешки и порука о 

грeшкама при откривању узрока 

квара, ВIOS поруке, kernel/panic 

/BSOD(Вlue Screen of Death); 

-употреба дијагностичког софтвера 

као помоћ у откривању узрока 

квара; 

-употреба логова, стања ресурса и 

перформанси у детекцији 

софтверских проблема; 

-употреба интернета у потрази за 

решењима сличних или 

идентичних кварова; 

Идентификација узрока квара; 
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Дефинисање плана поправке и 

опоравка система од квара; 

-отклања кварове у рачунарском 

систему према дефинисаном плану; 

-обавља опоравак система од квара и 

отклањање последица квара; 

-надограђује рачунарски систем; 

-саставља план мерења и тестирања 

која треба спровести на рачунару у 

циљу верификације пуне 

фунционалности система; 

-самостално сачини или попуни 

пословну документацију; 

-препоручује измене редовног и 

превентивног одржавања; 

Отклањање 

кварова у 

рачунарском 

систему 

-извођење поправки према 

дефинисаном плану; 

-опоравак система након 

отклањања квара; 

-провера пуне функционалности 

система након отклањања квара; 

-план тестирања пуне 

функционалности; 

-израда пратеће документације; 

-извештај о поправци; Ажурирање 

сервисне кљижице; 

-адаптација редовпог и 

превентивног одржавања као 

последица отклоњеног квара: 

4 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз вежбе, при чему се ученици се деле у групе до 15 ученика. Програм за други разред 

организован је кроз три модула и блок наставу. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, 

индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, практичан рад, визуелне методе, вербалне 

методе, демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, 

софвтвери, шеме, панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења  
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Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет 

одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

 
 

Рачунари у системима управљања 
Програм додатне наставе 

Назив наставног предмета: Рачунари у системима управљања 

Разред: четврти 

 

Додатна настава се организује за ученике који су заинтересовани за шира знања из предмета, истрaживачки рад, 

самостално истраживање и коришћење  стручне литературе, штампе, проширивање стечених знања и њихова примена. 

 

 

 

Исходи Модул Садржај 
Укупан број 

часова 

-Разликује типове аутоматског 

управљања 

-Препозна улазне и излазни 

сигнал датог система 

континуалног управљања 

-Препозна циљ управљања датог 

система континуалног управљања 

Основе управљања 

и система 

управљања 

-Појам управљаљања и 

аутоматизације 

- Општа структура система 

управљања 

-Примери сензора и извршних 

елемената 

- Типови аутоматског управљања. 

2 
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-Препозна улоге елемената датог 

система континуалног управљања 

-Разликује типове процеса 

производње као и основне 

функције надзора 

- Примери секвенцијалног управљања 

-Класификација система 

континуалног управљања 

-Општа структура система 

континуапног управљања 

-Пример система аутоматске 

рсгулацијс 

- Пример сервомеханизма 

-Појам и управљањс процсеом 

производње 

 

-Познаје основне карактеристике 

микрорачунара у системима 

управљања 

-разликује рачунаре опште 

намене и микрорачунаре у 

системима управљања 

-опише принцип дистрибуираног 

рачунарског управљања 

 

Рачунари у 

системима 

непосредног 

управљања и 

надзора 

-Историјски развој архитектуре 

система за управЈвање и надзор 

-Систем  дистрибуираног 

рачунарског управљања 

-Основне карактеристике 

микрорачунара у системима 

управљања 

 

7 

-разуме логику опертивног 

система логичких контролера и 

начин организације података у 

меморији 

-препознаје модуле 

Прогрмибилних Логичких 

Контролера -РLC и врши њихово 

међусобно повезивање 

• модификује и учитава програм 

РLC 

• направи једноставе програме за 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Хардверска оргaнизација РLC 

процесно улазно-излазни уређаји 

- спрезање улазно-излазних уређаја 

- хардверска стуктура РLC -

текстуални и графички дисплеји 

-Програмирање PLC језиком 

лествичастих дијаграма (LADDER) 

- принцип услов-акција 

- бит наредбе 

- програмски скен циклус 

- самодржање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 
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РLC 

• разликује операторске терми 

нале и панеле и повезује их са 

РLC 

-Рукује операционим 

терминалима и панелима 

• разликује фунције аналогних и 

дигиталних улазних и излазних 

модула и повезује аналогне и 

дигиталне даваче и актуаторе 

• на елементарном нивоу умрежи 

PLC 

• објасни структуру надзорно-

управљачког система 

 

 

 

 

Програмабилни 

логички 

контролери (РLC) 

 

 -тајмер 

- бројач 

- аларми 

-аритметичке оперције  

-логичке операције  

-преношење програма на РLС 

- примери из индустрије 

- Операциони терминали и панели 

- алфанумерички операторски 

терминали 

-графички операторски панели 

-програмирање терминала и дисплеја 

-Комуннкације 

-умрежавање PLC 

-надзорно управљачки систем  

-индустријске рачунарске мреже  

-мрежни протоколи  

-формирање рачунарске апликације 

 -временски дијаграм извођења 

апликације 

-наведе основне функције 

SCADA-е 

-Наведе и опише основне 

елементе SCADA -е 

-Изради једноставну SCADA 

апликацију 

Систем за надзорно 

управљање и 

аквизицију 

података 

(SСАDА) 

 

- Појам и функције SCADA-е 

- Елементи SCADA-е 

- Пројектовање SCADA-е 

3 

-опише организацију размене 

података унутар производног 

предузећа 

• прави разлику између 

индустријских рачунарских 

Технике 

комуникације у 

системима 

управљања 

-Нивои комуникација у производним 

предузећу 

• Индустријске рачунарске мреже 

• Индустријскс магистрале 

• Комуникација у процесу 

2 
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мрежа и информационих 

рачунарских мрежа опште намене 

• наведе главне стандардне 

процесне магистрале, њихове 

особине и области примене 

• опише принцип везивања 

уређаја на индустријске 

магистрале 

стандардним струјним сигналима 

• Процесне магистрале 

• НАКТ протокол 

• Повезивање РLC-ева у мрежу 

• Бежична комуникација преко GSM- 

мреже 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз вежбе, при чему се ученици се деле у групе до 15 ученика. Програм за трећи разред 

организован је кроз четири модула и блок наставу. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, 

индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, практичан рад, визуелне методе, вербалне 

методе, демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, 

софвтвери, шеме, панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет 

одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 
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- активности ученика на часовима; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Техничка документација 
Програм додатне наставе 

 

Назив наставног предмета: Техничка документација 

Разред: четврти 

 

Додатна настава се организује за ученике који су заинтересовани за шира знања из предмета, истрaживачки рад, 

самостално истраживање и коришћење  стручне литературе, штампе, проширивање стечених знања и њихова примена. 

 

 

Исходи Модул Садржај 

Укупан 

број 

часова 

Ученик ће бити у стању да: 

 

- познаје рад у програмима за израду 

Израда техничке 

документације 

- алати за израду техничке 

документације 

- израда базе симбола 

19 
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техничке документације 

- самостално израђује базу симбола 

- повезује симболе у целину 

- црта различите конструкције 

правилних полиигона и кривих линија 

- користи библиотеку симбола 

- креира блок дијаграме рачунарских 

система 

- тумачи и црта хоризонтални пресек 

грађевинског објекта 

- креира модел једноставног система 

контролисаног микроконтролером или 

микрорачунаром 

- израда базе симбола 

- израда блок дијаграма 

рачунарског система 

- записивање фајлова и 

формати записивања 

- алат за цртање 

- алат за цртање полигона 

- форматирање полигона 

- груписање елемената 

- библиотека 

инсталационих и 

рачунарских симбола 

- креирање нових симбола 

- хоризонтани пресек 

грађевинског објекта 

- нацрт просторије и 

распореда рачунара, 

електричне и мрежне 

инсталације 

увоз библиотека 

- проналажење библиотека 

компоненти на интернету 

- израда модела 

једноставног система са 

микроконтролером и 

микрорачунаром 

Ученик ће бити у стању да: 

 

- објасни појам идејног решења 

- објасни појам техничког решења 

- дефинише предмер и предрачун у 

Вођење техничке 

документације 

- израда плана техничког 

решења на основу 

коригованог идејног 

решења 

- избор компоненти 

15 
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оквиру техничке документације 

- планира компоненте рачунарског 

система како би испоштовао 

спецификацију захтева 

- детаљно објасни начин извођења 

радова приликом израде рачунарског 

система 

- дефинише начин за утврђивање реалне 

цене потребних радова 

- познаје начин састављања записника 

примедби 

- саставља записник примедби 

- води редовне и периодичне извештаје 

о стању и интервенцијама на 

рачунарској опреми 

- контролише извршавање послова 

рачунарског система 

- ценовник компоненти 

рачунарског система 

- израда више варијанти 

спецификације 

рачунарског система 

- израда пројектне 

документације на основу 

усвојеног техничког 

решења 

- предмер и предрачун, 

укупна цена 

- начин извођења радова 

на технолошком реду 

- формирање понуде за 

извођење радова и њена 

техничке обрада 

- записник примедби 

- израда корисничких 

упутстава 

- спецификација 

компоненти рачунарског 

система 

- израда сервисне 

књижице 

- гарантни лист производа, 

услови гаранције 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 
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I Планирање наставе и учења  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и 

облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода. 

 

II Оставаривање наставе и учења  

Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад, 

практичан рад, визуелне методе, вербалне методе, демонстративне методе). У настави се могу користити различита 

наставна средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, панои..) 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет 

одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

 
 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО 
 

Циљ додатне наставе: 

Додатна настава се организује за ученике који су заинтересовани за: 

- шира знања из предмета, 

- истрживачки рад, 

- самостално истраживање и коришћење стручне литературе, штампе, 
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- проширивање стечених знања и њихова примена, 

- примена савремених технологија –интернет... 

Ангажоване ученике стога треба стимулисати (похвале, награде) 

 

Исходи Област/Тема Садржај 

Укупан 

број 

часова 

• наведе адекватне примере 

предузетништва из локалног 

окружења;  

• наведе карактеристике предузетника;  

• објасни значај мотивационих 

фактора у предузетништву;  

• доведе у однос појмове 

иновативност, предузимљивост и 

предузетништво;  

• препозна различите начине 

отпочињања посла у локалној 

заједници. 

• објасни правне форме и регистрацију 

пословних субјеката у Србији 

• опише кораке у процесу регистрације 

приовредних субјеката у Србији 

• разликује облике нефинансијске и 

финансијске подршке 

• наведе особине успешног менаџера 

Основи 

предузетништва 

• Појам, развој и значај 

предузетништва; 

• Профил и карактеристике успешног 

предузетника;  

• Мотиви предузетника; 

• Технике и критеријуми за утврђивање 

предузетничких предиспозиција. 

-Правни аспекти покретања бизниса 

- Институције за подршку 

предузетништва у Србији 

- Нефинансијска подршка развоју 

предузетништва 

- Финансијска подршка развоју 

предузетништва  

- Менаџмент функције 

 

15 

• састави биланс стања на Пословни план • Трагање за пословним идејама; 15 
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најједноставнијем примеру; 

• састави биланс успеха и утврди 

пословни резултат на 

најједноставнијем примеру; 

• направи разлику између прихода и 

расхода с једне стране и прилива и 

одлива новца са друге стране на 

најједноставнијем примеру; 

• наведе могуће начине финансирања 

сопствене делатности; 

• се информише у одговарајућим 

институцијама о свим релевантним 

питањима од значаја за покретање 

бизниса; 

• идентификује начине за одржавање 

ликвидности у пословању предузећа; 

 

• састави финансијски план за 

сопствену бизнис идеју самостално 

или уз помоћ наставника; 

• презентује финансијски план за своју 

бизнис идеју.  

• самостално или уз помоћ наставника 

да повеже све урађене делове бизнис 

плана; 

• изради коначан (једноставан) бизнис 

план за сопствену бизнис идеју; 

• презентује бизнис план у оквиру 

јавног часа из предмета 

• Процена пословних могућности за 

нови пословни подухват; 

• СWОТ анализа; 

• Структура бизнис плана и маркетинг 

плана као његовог дела;  

• Елементи маркетинг микса (5П) - 

(производ/услуга, цена, канали 

дистрибуције, промоција, личност); 

• Рад на терену-истраживање тржишта; 

• Презентација маркетинг плана за 

одабрану бизнис идеју. 

• Менаџмент функције (планирање, 

организовање, вођење и контрола); 

• Појам и врсте трошкова, цена 

коштања; 

• Инвестиције; 

• Преломна тачка рентабилности; 

• Менаџмент производње - управљање 

производним процесом/услугом; 

• Управљање људским ресурсима;  

• Управљање временом; 

• Инжењеринг вредности; 

• Информационе технологије у 

пословању;  

• Правни аспект покретања бизниса. 

• Биланс стања; 

• Биланс успеха; 

• Биланс токова готовине (цасх флоw); 

• Извори финансирања;  
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предузетништво. 

 

• Институције и инфраструктура за 

подршку предузетништву; 

• Припрема и презентација 

финансијског плана. 

 


