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ПОДРУЧЈЕ РАДА:МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА 

МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА 
ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

 

 

А1: ОПШТЕОБРАЗОВНИ  

ПРЕДМЕТИ 
I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД УКУПНО 

недељ

но 

годишње недељно голишње недељ

но 

годишње недељ

но 

годишње годишње 

т в т в т в т в т в т в 
 

т в т в 
 

т в 
 

∑ 

1. Српски језик и књижевност 3  111  3  111  3  111  3  96  429  429. 

2. Страни језик 2  74  2  74  2  74  2  64  286  286 

3. Социологија         2  74      74  74 

4. Филозофија             2  64  64  64 

5. Историја 2  74  2  74          148  148 

6. Музичка уметност 1  37              37  37 

7. Ликовна култура     1  37          37  37 

8. Физичко васпитање 2  74  2  74  2  74  2  64  296  296 

9. Математика 4  148  4  148  3  111  3  96  503  503 

10. Рачунарство и информатика  2  74              74 74 

11. Географија 2  74              74  74 

12. Физика 2  74  2  74          128  128 

13. Хемија 2  74              74  74 

14. Биологија     2  74          74  74 

15. Устав и права грађана             1  32  32  32 

Б: ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 1  37  1  37  1  37  1  32  266  266 
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А2: ОБАВЕЗНИ 

СТРУЧНИ 

ПРЕДМЕТИ 

I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД УКУПНО 

недељ

но 

годишње неде

љно 

голишње недељн

о 

годишње недељ

но 

годишње годишње 

т в т в т в т в т в т в 

 

т в т в Бл

ок 

на
ст. 

т в 

 

Блок 

наст. 

∑ 

1. Машински 

материјали 

2  74               74   74 

2. Техничко цртање 

са нацртном 

геометријом 

 3  111               111  111 

3. Механика 2  74  2  74           148   148 

4. Машински 

елементи 

    2  74  2  74       148   148 

5. Електротехника и 

електроника 

    2  74           74   74 

6. Технологија 

обраде 

        2  74       74   74 

7. Организација 

рада 

            2  64   64   64 

8. Термодинамика         2  74       74   74 

9. Хидраулика и 

пнеуматика 

        2  74       74   74 

10. Мотори СУС***     2  74           74   74 

11. Моторна возила         3  111  3  96   207   207 

 

12. 

Експлоатација и 

одржавање 

моторних возила 

        2  74 1 2 32 64   106 64  170 

13. Мерење и 

контролисање 

             2  64   64  64 

 

14. 

Елементи 

аутоматизације 

моторних возила 

            2  64   64   64 

1. Грађанско васпитање / 

Верска настава 

1  37  1  37  1  37  1  32  143  143 

Укупно А1+Б 21 2 777 74 19  703  13  481  14  448  34330 74 34404 

Укупно 23 851 19 703 13 481 14 448 34404 



13 

 

15. Практична 

настава 

 3  111  6 222   7 259   7  224 60  816 60 896 

Укупно 5 6 128 222 8 6 518  13 7 740 

 
1 9 41 288  60 1181 1055 60 2316 

 

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 

 

Факултативнн облици образовно-васпитног рада** 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО 
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 
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 
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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.  

**Факултативни облици васиитно-образовног рада обавезни су за ученике који се за њих определе. 

 

 

 

 

Први разред 

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 

Остваривање школског 

програма по недељама 

I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД 

Разредно-часовна настава 37 37 37 32 

Настава у блоку - - - 2 

Обавезне ваннаставне 

активности 

2 2 2 2 

Матурски испит    3 

Укупно радних недеља 39 39 39 39 
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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 

  

 

 Редни 

број 

наставн

е теме 

Наставни 

садржај 

Број 

часова 

Начин и поступак 

остваривања 

Активности 

ученика 

 

 

Стандарди  

К
 Њ

 И
 Ж

 Е
 В

 Н
 О

 С
 Т

 

1. 

Увод у 

проучавање 

књижевног 

дела 

13 

Облици рада: 

- фронтални 

- индивидуални 

- групни 

- рад у пару 

Методе рада: 

- монолошка 

(предавање, 

образлагање, 

објашњавање) 

- дијалошка 

- хеуристички 

приступ 

Ученик повезује 

претходна знања 

са стеченим; 

чита, рецитује; 

јасно опажа и 

конкретно 

саопштава 

суштинске 

вредности 

одређених 

мотива; описује, 

дочарава, 

оживљава 

стварност кроз 

истраживачки 

Ученик ће бити у стању 

да:  

 

2СЈК.1.2.1. Познаје 

ауторе дела из 

обавезног школског 

програма и локализује 

их у контекст 

стваралачког опуса и 

књижевноисторијски 

контекст. 

 

 

2. 
Књижевно3ст 

старог века 
11 

3. 

Средњовеков

на 

књижевност 

12 

4.  
Народна 

књижевност 
11 

Годишњи фонд часова:111 часова 
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5.  
Хуманизам и 

ренесанса 
11 

- игровне 

активности 

(уметничке, 

драмске, 

стваралачке) 

- демонстративн

а (приказивање 

шема, 

филмова, разне 

пројекције) 

- рад на тексту 

(писмени 

задаци, 

коришћење 

уџбеника и 

шире 

литературе, 

текстова; 

шеме) 

- комбиновани 

рад 

(истовремено 

коришћење 

различитих 

метода) 

рад; 

драматизација 

текста; 

могућности 

решења кроз 

јасно 

расуђивање о 

очигледној 

стварности; 

ученик се 

оспособљава за 

изражајно 

читање; 

свестрано 

тумачење и 

вредновање 

уметничких дела 

разних жанрова; 

развијање 

навика и потреба 

за читањем 

добрих, јаких и 

вредних књига. 

2СЈК.1.2.4. Уочава и 

примерима аргументује 

основне поетичке, 

језичке, естетске и 

структурне особине 

књижевних дела из 

обавезне школске 

лектире. 

 

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.1.2.9. На основу 

дела српске и светске 

књижевности формира 

читалачке навике и 

знања; схвата улогу 

читања у тумачењу 

књижевног дела и у 

изграђивању језичког, 

литерарног, културног 

и националног 

6. 
Барок и 

класицизам 
6 

7.  Лектире 5 
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идентитета. 

 

2СЈК.1.2.7. Анализира 

издвојене проблеме у 

књижевном делу и уме 

да их аргументује 

примарним текстом. 

 

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.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 
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светске књижевности. 

Ј
 Е

 З
 И

 К
 

1. 

Општи 

појмови у 

језику 

5 

Ученик повезује 

претходна знања 

са стеченим; 

усвајање нове 

граматичке 

грађе; буђење 

осећаја за 

чистоту и 

функционалност 

језика; усваја 

нова провописна 

правила; 

упознаје лексику 

српског језика; 

разумева 

различите 

стилове и 

стилске 

могућности 

језика; уочава 

акценат и 

правилно 

акцентује речи. 

 Ученик ће бити у 

стању да: 

 

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; 

разликује делове текста 

(увод, главни део, 

завршетак); препознаје 

врсте текста; познаје 

појмове 

једнојезичности и 

вишејезичности (и зна 

одговарајуће језичке 

прилике у Србији); 

 

2CJK.1.1.3. Разликује 

правилан од 

неправилног изговора 

гласа; зна основну 

поделу гласова; има 

основна знања у вези са 

слогом и примењује их 

2. 

Језички 

систем и 

науке које се 

њиме баве 

12 

3. Фонетика 7 

4. Правопис 2 
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у растављању речи на 

крају реда; зна основна 

правила акценатске 

норме и уочава 

евентуалне разлике 

између свог и 

књижевног акцента. 

 

2CJK.3.1.2. При подели 

речи на слогове позива 

се на правила; 

акцентује једноставније 

примере. 
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Редни 

број 

настав

не теме 

Натавни 

садржај 

Број 

часо-

ва 

Начин и 

поступак 

остваривања 

Активности 

ученика 

 

 

Стандарди 

К
 У

 Л
 Т

 У
 Р

 А
  
 И

 З
 Р

 А
 Ж

 А
 В

 А
 Њ

 А
 

1. 
Усмено 

изражавање 
6 

Облици рада: 

- фронталн

и 

- индивиду

ал-ни 

- групни 

- рад у 

пару 

Методе рада: 

- монолош

ка  

- дијалошк

а 

- игровне 

активност

и  

- рад на 

тексту  

Ученик треба да 

говори јасно, 

правилно и 

разумљиво; 

изграђује културу 

говора; 

прилагођава тон 

и стил 

изражавања 

ситуацији; слуша 

друге; пише 

читким 

рукописом; 

савладава 

технику писања 

састава; 

самостално 

анализира 

прочитани текст; 

правилно и 

писмено се 

изражава у 

језичкој форми. 

 

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 матурски рад 

поштујући правила израде 

стручног рада (употребљава 

фусноте и саставља садржај и 

библиографију); саставља 

писмо – приватно и службено, 

биографију (CV), молбу, 

жалбу, захтев, оглас; зна да 

попуни различите формуларе 

и обрасце. 

 

2CJK.1.3.2. Говорећи и 

пишући о некој теми (из 

језика, књижевности или 

слободна тема), јасно 

2. 
Писмено 

изражавање 
10 
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структурира казивање и 

повезује његове делове на 

одговарајући начин; разликује 

битно од небитног и држи се 

основне теме; саставља 

једноставнији говорени и 

писани текст користећи се 

описом, приповедањем и 

излагањем (експозицијом); 

уме укратко да опише своја 

осећања и доживљај 

књижевног или другог 

уметничког дела; сажето 

препричава једноставнији 

књижевноуметнички текст и 

издваја његове важне или 

занимљиве делове; резимира 

једноставнији књижевни и 

неуметнички текст. 

 

2CJK.1.3.1. Говори разговетно, 

поштујући ортоепска правила 

књижевног језика; примењује 

књижевнојезичку 

акцентуацију или упоређује 

свој акценат са књижевним и 

труди се да је с њим усклади; 

течно и разговетно чита наглас 

књижевне и неуметничке 

текстове; изражајно чита и 

казује лакше 

књижевноуметничке текстове; 

у званичним ситуацијама 

говори о једноставнијим 
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темама из области језика, 

књижевности и културе 

користећи се коректним 

језичким изразом (тј. говори 

течно, без замуцкивања, 

поштапалица, превеликих 

пауза и лажних почетака, 

осмишљавајући реченицу 

унапред) и одговарајућом 

основном терминологијом 

науке о језику и науке о 

књижевности, 

прилагођавајући приликама, 

ситуацији, саговорнику и теми 

вербална и невербална језичка 

средства (држање, мимику, 

гестикулацију); говори уз 

презентацију;има културу 

слушања туђег излагања; у 

стању је да с пажњом и 

разумевањем слуша излагање 

средње тежине (нпр. 

предавање) с темом из језика, 

књижевности и културе; 

приликом слушања неког 

излагања уме да хвата 

белешке. 
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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 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.  
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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 и примењује стратегије читања које су усаглашене са типом 

књижевног дела и са читалачким циљевима (доживљај, истраживање, стваралаштво).  
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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 
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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. 

 

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 
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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 специјализованим 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, читаоници, аудиовизуелној сали и 

сл.). 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 32, за Књижевност 80, а за Језичку културу 36). 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  у области Језик организован је у пет области/тема и усклађен је 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 
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повезати са наставом књижевности: 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 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. У срединама где се 

не говори књижевним језиком треба оспособљавати ученике за примену правила о контрастирању акценатског система. На пример, у 

косовско-ресавској зони краткосилазни акценти се преносе на претходни слог и мењају квалитет (ливада, мотика, субота и сл.); на месту 

где је у дијалекту дугосилазни акценат, у књижевном језику се акценат помера на претходни слог мењајући и квантитет и квалитет, а на 

месту где је у дијалекту био дугосилазни акценат, у књижевном језику остаје неакцентована дужина (девојка, војник, кромпир и сл.) 

ОБЛАСТ: КЊИЖЕВНОСТ 

 Програм за први разред у сегменту Књижевност организован је у седам области/тема и усклађен је 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 
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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. 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 Доротејса 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 
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књижевности предвиђа обраду или утврђивање следећих књижевнотеоријских појмова: – Лирика: одлике лирске књижевности, лирска и 

лирско-епска песма; врсте лирске поезије; лирски субјекат. – 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 слободни стих; 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, петраркизам; 

белетристика, синкретизам. 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). 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 
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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 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). Изборни садржаји допуњавају обавезни део програма. Наставник је у обавези да у 

договору са ученицима уз обраде књижевних дела из обавезног програма обради осам дела из изборног програма. 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.  
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ОБЛАСТ: ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

За први разред 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; вкоришћење табела; – израђивање цртежа, схема, графикона; – 

навикавање и подстицање ученика да користе одговарајућу квалитетну литературу, језичке приручнике, речнике, лексиконе, појмовнике.  

 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, 
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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, 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. 
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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 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, 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 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 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 
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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). 

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: машински техничар моторних возила 

недељни фонд часова: 2 часа 

годишњи фонд часова: 74 часа 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

 Ученик треба да: 

        СТАНДАРДИ     САДРЖАЈ 

СЛУШАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

усменог говора 

Ученик треба да: - реагује на 

одговарајући начин на усмене 

поруке у вези са активностима на 

часу (говор наставника и другова, 

аудио и визуелни материјали у 

настави), учествујући у 

интеракцији са наставником и 

другим ученицима, спонтано или 

уз њихову помоћ; 15 - разуме 

фреквентне фразе и реченице 

настале у спонтаној интеракцији 

уз отежавајуће околности 

природне комуникације и 

специфичности говорне 

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 

- Свакодневни живот 

(организација времена, 

послова, слободно време);  

- Свет рада (перспективе и 

образовни системи);  

- Генерацијске разлике, 

вршњачке и друге социјалне 

групе; родна равноправност; 

- Интересантне животне 

приче и догађаји;  
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ситуације (бука на улици, 

интервју лицем у лице, 

телефонским путем или путем 

скајпа итд.); - ослањајући се на 

општа знања и искуства, 

реконструише непознато на 

основу контекста и памти, 

репродукује и контекстуализује 

битне елементе поруке; - уз 

евентуалну претходну припрему, 

прати краћа излагања о познатим 

темама у којима се користи 

стандардни језик и разговетан 

изговор; - разуме једноставнија 

упутства за употребу одређених 

средстава или предмета без 

много стручних елемената; - 

разуме општи смисао 

информативних радијских и 

телевизијских емисија о блиским 

темама, у којима се користи 

стандардни говор, разговетан 

изговор и нешто спорији ритам 

излагања. - може да прати 

говорни исказ у којем 

доминирају стандардни језички 

елементи, уз понављање, 

појашњавање и преформулацију 

одређених делова; - разуме 

информације које добија у 

свакодневним комуникативним 

ситуацијама о релативно 

познатим и блиским садржајима 

из свакодневног приватног 

живота; - разуме главни садржај 

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 

        

 

 

 

 

 

 

- Живи свет и заштита 

човекове околине;  

- Научна достигнућа, 

модерне технологије и свет 

компјутера 

(распрострањеност, примена, 

корист и негативне стране);  

- Медији и комуникација;  

- Храна и здравље (навике у 

исхрани, карактеристична 

јела и пића у земљама света); 

- Потрошачко друштво;  

- Спортови и спортске 

манифестације;  

- Познати градови и њихове 

знаменитости, региони и 

земље у којима се говори 

циљни језик;  

- Европа и заједнички живот 

народа;  

- Регионалне специфичности 

језика (дијалекти, наречја);  

- Живот и дела славних људи 

(из света науке, културе, 
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појединачних исказа већег броја 

говорника који дискутују о 

блиским темама у циљу размене 

информација или тражења и 

добијања упутства; - уз 

евентуалну помоћ разуме 

саговорнике у већини ситуација 

везаних за свакодневне 

активности, попут куповине, 

путовања, организовања 

слободног времена, уколико се 

говори јасно и разговетно; После 

првог слушања одређеног 

непознатог усменог текста 

(приближног трајања 5-7 минута 

у зависности од степена 

познавања теме и контекста) 

постави хипотезе у вези са: - 

врстом усменог текста који 

слуша, нпр. поруку на 

телефонској секретарици, 

метеоролошки извештај на 

радију и телевизији, разговори у 

продавници и друго; - бројем 

саговорника, њиховим 

међусобним односом и намерама; 

- општим садржајем датог 

усменог текста усмеравајући 

пажњу на релевантне језичке и 

нејезичке елементе. После другог 

и по потреби наредних слушања 

(уколико је у питању аудио или 

аудио- визуелни запис): - 

провери првобитно постављене 

хипотезе које се односе на врсту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спорта, музике и друго);  

- Језик струке (процес рада, 

материјал и алат за рад, 

организација и процес рада, 

праћење новина у области 

струке, људски ресурси, 

описи послова, одговорности 

и обавезе, мере заштите и 

очувања околине, пословна 

комуникација). 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

 Бројиве и небројиве 

именице: friends, parties; food 

(beans, cereals, coffee, cheess, 

etc.), abstract (happiness, time, 

money) - Сложенице: acid 

rain, solar energy, video 

conferencing - 

Квантификатори: much, 

many, a lot of, few, a few, 

little, a little, some, too much, 

too many - Неодређени и 

одређени члан; нулти члан 

Глаголска група - Глаголи 

стања: agree, hate, understand, 

want, like - Модали: should, 

must, have to; needn’t; can - 

Употреба герунда и 
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и садржај усменог текста, намере 

и међусобне односе саговорника; 

- разуме битне елементе садржаја 

усменог текста у зависности од 

циља слушања; - покушава да 

схвати елементе које није у 

потпуности разумео 

примењујући стратегије 

адекватне ситуацији у којој се 

налази и проверава исправност 

својих закључака.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ст2.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 

инфинитива: I hate getting up 

early; I want to go out; I 

remember posting his birthday 

card; I remember to post his 

birthday card. - Фразални 

глаголи; cut down, cut off, cut 

out; get ahead, get about, get 

away with; come across, come 

back, come up - Садашња 

времена (Present Simple, 

Present Continuous, Present 

Perfect) - Прошла времена 

(Past Simple, Past Continuous, 

Past Perfect); конструкција 

used to - Начини изражавања 

будућности (going to, will - 

predictions, Present 

continuous, going to for plans 

and intentions) - Пасив 

основних глаголских времена 

(Present Simple, Present 

Perfect, Past Simple, Future 

Simple) - Нулти, први и други 

кондиционал - Индиректни 

говор: исказне реченице; 

молбе и наредбе 18 Придеви 

- Разлика између boring, 

bored; interested, interesting - 

Грађење придева од 

именица: arrogance- arrogant, 

ЧИТАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

функционално 

читање и 

разумевање 

различитих, 

узрасно и 

садржајно 

примерених 

врста текстова 

ради 

информисања, 

извршавања 

упутстава и 

остварења 

естетског 

доживљаја 

(читање ради 

личног 

задовољства). 

: - разликује најучесталије врсте 

текстова, познаје њихову 

стандардну структуру и разуме 

њихову сврху и улогу; - разуме 

краће текстове о конкретним и 

свакодневним темама у којима се 

појављују уобичајене и научене 

речи, изрази, фразе и 

формулације; - разуме краће 

стручне текстове релативно 

блиске тематике у којима се 

појављују уобичајене речи, 

изрази, фразе и формулације; - 

разуме текстове утемељене на 

чињеницама, везане за домене 

његових општих интересовања; - 

уме да у тексту о познатој теми 

пронађе, издвоји и разуме 

суштинску 

информацију/суштинске 

информације; 16 - разуме 

једноставна упутства и 

саветодавне текстове уколико су 

писани јасним језиком, без 
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великог броја стручних израза, 

и/или праћена употребом 

визуелних елемената; - разуме 

обавештења и упозорења на 

јавним местима; - разуме краће 

текстове о уобичајеним темама, 

појавама и догађајима, уколико у 

њима доминира 

стандарднојезичка лексика и 

фреквентне фразе и изрази; - у 

писаним прототипским 

документима (писмима, 

проспектима) и другим 

текстовима (новинским вестима, 

репортажама и огласима) 

проналази и схвата релевантне 

информације; - у текстовима 

познате тематике и блиског 

садржаја схвата значења 

непознатих речи на основу 

контекста; - разуме краће 

литерарне форме у којима 

доминира конкретна, фреквентна 

и позната лексика (конкретна 

поезија, кратке приче, анегдоте, 

скечеви, хумореске, стрипови). 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

romanc - romantic, culture- 

cultural - Конструкције too 

good /expensive; not good 

enough Предлози - После 

придева: fond of, good at, 

disgusted with - После 

глагола: train for, speak to, 

work for - У изразима: go for 

a ride/swim, on the contrary, in 

my opinion, in connecttion 

with Комплексне реченице - 

Релативне клаузе: who, that, 

which - Временске клаузе: 

when, while, until, before, 

after, as soon as where - 

Узрочне: because, since, as, 

for - Последичне: so that, (in 

order)to - Намерне: so, so... 

that, such... that - 

Кондиционалне: if, unless - 

Допусне: although, while, 

whereas 

Пасивне конструкције – 

садашње и прошло време – 

The Present Simple, The Past 

Simple (продуктивно и 

рецептивно), 

– Present Perfect Passive 

ГОВОР 

 

Оспособљавање 

ученика за 

кратко 

монолошко 

излагање и за 

учешће у 

дијалогу на 

- користи циљни језик као језик 

комуникације у учионици како са 

наставником тако и са осталим 

ученицима радећи у пару, групи 

или пленуму; - течно говори о 

себи и свом окружењу, о 

догађајима у садашњости, 

прошлости и будућности у свом 

окружењу и изван њега; - води 
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страном језику рутинске дијалоге без већег 

напора, под условом да 

саговорник сарађује, поставља 

питања, одговара, размењује 

мишљење о темама везаним за 

свакодневицу и интересовања; - 

изложи унапред припремљену 

краћу презентацију на одређену 

тему ( из домена личног 

интересовања или струке), 

истакне значај одређених исказа 

пригодном гестиком и мимиком 

или наглашавањем и 

интонацијом.  

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).  

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 

(рецептивно) 

       3. Предлози и најчешћи 

прилози за оријентацију у 

времену и простору. 

       4. Први кондиционал 

(рецептивно и продуктивно),   

КОМУНИКАТИВНЕ 

ФУНКЦИЈЕ 

- Представљање себе и 

других 

 - Поздрављање (састајање, 

растанак; формално, 

неформално, специфично по 

регионима)  

- Идентификација и 

именовање особа, објеката, 

боја, бројева итд.) 

 - Давање једноставних 

упутстава и команди 

 - Изражавање молби и 

захвалности 

 - Изражавање извињења 

 - Изражавање потврде и 

ИНТЕРАКЦИЈА 

 

Оспособљавање 

ученика за 

учешће у 

дијалогу на 

страном језику и 

размену краћих 

писаних порука 

• комуницира у свакодневним 

ситуацијама и размењује 

информације, блиске његовим 

интересовањима (писмено и 

усмено) 

МЕДИЈАЦИЈА 

 

Оспособљавање 

ученика да 

преводи, сажима 

и препричава 

садржај краћих 

усмених и 

писаних 

текстова  
 

 

• Ученик треба да у ситуацији 

када посредује између особа 

(вршњака и одраслих) који не 

могу да се споразумевају, у 

неформалним ситуацијама, 

сажимајући и делом преводећи: - 

усмено преноси суштину поруке 

са матерњег на страни језик и 

обрнуто; - препричава садржај 

краћег текста аудио или 

визуелног записа и краће 

интеракције; - препричава 
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МЕДИЈСКА 

ПИСМЕНОСТ 

 

Оспособљавање 

ученика да 

користе медије 

као изворе 

информација и 

развијају 

критичко 

мишљење у вези 

са њима 

садржај писаног или усменог 

текста, прилагођавајући га 

саговорнику; - користи 

одговарајући компензационе 

стратегије ради превазилажења 

тешкоћа које се јављају, на 

пример, преводи или преноси 

садржај уз употребу перифраза, 

парафраза и сл. - користи 

речнике, посебно једнојезичне, за 

писмено преношење порука уз 

консултације са наставником. 

ситуацијама. 

 

 

 

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 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 

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 

• преводи усмено или писмено 

кратке поруке у мскладу са 

потребама  комуникације 

 

• аргументује свој став о 

медијском  тексту 
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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. 

 

 

 

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.  

2.СТ.2.5.5. Препознаје формални и неформални 

обавезности  

- Исказивање сумње и 

несигурности  
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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 
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Циљеви предмета: 

-овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика 

-развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика , његових хуманистичких, моралних и естетичких ставова 

-развијањеопштих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења 

-развијање способности за самостално, аутономно учење, селекцију и синтезу информација до којих се долази самосталним радом и 

претраживањем изворника различитог типа 

-стицање позитивног односа према другим језицима и културама као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање 

различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, стицањем свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика 
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-усвајање знања из страног језика која ће ученику омогућити да се у усменој и писаној комуникацији компетентно и самосвесно 

споразумева са људима из других земаља, усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који учи, 

као и да настави у оквиру формалног образовања и самостално, учење датог страног језика и других страних језика. 

Задаци наставе страног језика су да ученици: 

-буду оспособљени да у школској и ваншколској свакодневници могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно 

ситуацији 

-продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик користе и после завршетка свог 

образовања, функционално, за студије, у будућем послу или даљем образовању 

-буду оспособљени да се у усменој и писаној комуникацији коректно споразумевају са људима из других земаља, усвајају норме вербалне 

и неврбалне комуникације у складу са специфичностима језика који уче, као и да наставе, у оквиру формалног образовања и самостално, 

учење другог и трећег страног језика 

-изграђују и унапређују индивидуалне афинитете према вишејезичности 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

     Сврха учења 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 комуникацијуну усменом и писаном облику на страном језику. Тај 

сегмент наставе страног језика који се прогресивно увећава од 20 до 50 процената током образовања мора да буде јасно дефинисан у 

складу са исходима везаним за квалификације струке.Неопходно је да стручна тематика која се обрађује на страном језику прати исходе 

појединих стручнихх преднмета и да буде у корелацији са њимна. 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 литераруру 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 
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вођење усмене комуникације која омогућава споразумевање на основном нивоу било у директном контакту са саговорником или у 

телефонском разговору. 

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 

-комуникативна настава страних језика уз примену рада у групама и паровима, додатних средстава у настави (АБ материјали, ИТ, игре, 

аутентични материјали...) као и уз примену принципа наставе засноване на сложеним задацима који не морају бити искључиво језичке 

природе ( task-based language teaching) 

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 околин 

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 



49 

 

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) 

Историја 
Циљ учења наставног предмета историје: 

- 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; 

- Унапређивање функционалних вештина и компетенција неопходних за живот у савременом друштву (истраживачких вештина, критичког 

и креативног мишљења, способности изражавања и образлагања сопствених ставова, разумевања мултикултуралности, развијање 

толеранције и културе аргументованог дијалога); 

-  Оспособљавање за ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија; 

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

 

Област/Тема Број часова Садржај Исходи 
Стандарди 

( ко има ) 



51 

 

јиу Увод 5 5 ● Историја као 

наука и као 

наставни 

предмет. 

Помоћне 

историјске науке. 
● Хронологија и 
историјски извори. 

● Главне одлике 
праисторије и њени 
остаци у Европи и 
Србији 

 

● дефинише појам 

историје; 

● разликује 

историју као 

науку и као 

наставни 

предмет; 

● именује и 

разликује 

основне 

временске 

одреднице 

(годину, 

деценију, век, 

миленијум, еру); 

● лоцира одређени 

хронолошки 

податак у 

одговарајући 

миленијум, век и 

деценију; 

● препозна 

различите начине 

рачунања 

времена у 

прошлости и 

садашњости; 

● наведе основне 

историјске 

периоде у развоју 

човечанства и 

одреди граничне 

датуме који их 

деле; 

● дефинише појам 

2.ИС.1.1.1. 

Разуме 

значење 

основних 

историјских и 

појмова 

историјске 

науке. 

 



52 

 

историјских 

извора и познаје 

њихову основну 

поделу; 

● објасни значај 

историјских 

извора у 

изучавању и 

разумевању 

прошлости; 

● разликује 

историјске 

изворе од 

историјске 

литературе; 

● именује 

институције и 

установе које 

изучавају и 

чувају историјске 

изворе и 

литературу 

(архив, музеј, 

библиотека); 

● опише начин 

живота у 

праисторији; 

● идентификује 

главне 

проналаске и 

њихове 

последице на 

начин живота 

људи у 

праисторији; 
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● наведе и лоцира 

најважније 

праисторијске 

локалитете 

у Европи и Србији 

(Ласко, Алтамира, 

Винча, Лепенски 

Вир...). 

Цивилизације 

старог века 

12 ● Глобални преглед 

цивилизација 

старог века. 

● Политичко-

историјски оквир, 

државни 

друштвени поредак 

(Стари исток 

најзначајније 

државе 

Месопотамије, 

Египат, Персија;  

● Грчка  критско-

микенски период, 

Дорска  сеоба, 

Хомерскодоба, 

колонизација, 

настанак полиса, 

државни и 

друштвени 

поредак Спарте 

Атине, грчко-

персијски 

ратови атинска 

хегемонија, 

● утврди основне 

претпоставке за 

настанак 

цивилизација 

старог века; 

● именује 

најважније 

цивилизације 

епохе старог 

века; 

● наведе и лоцира 

најважније 

цивилизације из 

најранијег 

периода историје 

човечанства 

(Месопотамија, 

Египат, Јудеја, 

Феникија, Крит, 

Индија, Кина); 

● одреди основне 

одлике и 

најважније 

тековине 

     цивилизација 

Далеког истока 

2.ИС.1.3.3. 

Разуме значај 

и показује 

одговоран 

однос према 

културно-

историјском 

наслеђу 

сопственог и 

других народа 

2.ИС.1.3.4. 

Разуме смисао 

обележавања и 

неговања 

сећања на 

важне 

личности, 

догађаје и 

појаве из 

прошлости 

народа, 

држава, 
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Пелопонески 

рат и његове 

последице; 

хеленизам 

успон 

Македоније, 

царство 

Александра 

Великог 

хеленистичке 

монархије; 

антички Рим  

оснивање Рима 

и доба краљева, 

државни и 

друштвени 

поредак у 

републици, 

освајање 

Италије и 

Средоземља, 

грађански 

ратови и криза 

републике, 

главне одлике 

принципата и 

домината, 

Велика сеоба 

народа и њен 

(Индија, Кина); 

● опише 

друштвене 

структуре у 

најважнијим 

државама старог 

века; 

● објасни државно 

уређење 

цивилизација 

Старог истока, 

античке Грчке и 

Рима; 

● наведе 

религијске 

системе и њихове 

главне одлике у 

најважнијим 

државама 

старог века; 

● наведе врсте 

писама 

цивилизација 

старог века и 

препозна њихове 

особености; 

● идентификује 

основне одлике 

привреда 

најзначајнијих 

држава старог 

века; 

● опише начин 

институција. 

2.ИС.1.3.7. 

Препознаје 

узроке, 

елементе и 

последице 

историјских 

конфликата и 

криза са 

циљем 

развијања 

толеранције, 

културе 

дијалога и 

сензибилитета 

за спречавање 

потенцијалних 

конфликата. 

2.ИС.3.1.1. 

Разуме и 

анализира 

променљивост 

историјског 

простора у 

различитим 

периодима, уз 

употребу 

историјске, 

географске и 
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утицај на 

пропаст 

Римског 

царства, 

настанак 

варварских 

држава). 

● Религија и култура 

(основне одлике 

религије Старог 

истока, античке 

Грчке, епохе 

хеленизма античког 

Рима, хришћанство; 

писменост, 

књижевност, 

уметност, наука). 

● Привреда 

свакодневни живот 

(основне одлике 

привредa Старог 

истока, античке 

Грчке, епохе 

хеленизма и 

античког Рима; 

појава новца; 

свакодневни живот  

●  обичаји, занимања, 

култура исхране 

становања). 

Историјско наслеђе 

повезивање 

прошлости 

живота 

припадника 

различитих 

друштвених 

слојева у 

државама старог 

века; 

именује 

најзначајнија 

привредна, 

научна и 

културна 

достигнућа 

цивилизација 

старог века; 

● наведе главне 

тековине 

цивилизација 

старог века у 

савременомдобу 

и препозна 

њихов значај; 

● уочи, наведе и 

упореди 

сличности и 

разлике између 

појава и процеса 

из историје 

старог 

века са 

појавама и 

процесима у 

савременом 

савремене 

политичке 

карте. 
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садашњости 

(тековине 

цивилизација старог 

века  архитектура, 

календар, 

иригациони систем, 

наука, медицина, 

саобраћајна средства, 

закони, римско 

право, филозофија, 

позориште, 

демократија, 

беседништво, 

олимпијске игре, 

спортови, терме, 

водовод, 

канализација, путеви, 

римски бројеви, 

арена...; јудаизам, 

хришћанство, римско 

наслеђе на 

територији Србије). 

друштву. 

Европа и     

Средоземље 

у средњем 

веку 

 

14 

 

● Основне одлике 

средњег века 

(хронолошки и 

просторни 

оквири, светске 

цивилизације у 

периоду средњег 

  

● истакне одлике 

периода средњег 

века и уочи 

основне разлике 

у односу на 

античку епоху; 

● лоцира 

2.ИС.1.3.3. 

Разуме значај 

и показује 

одговоран 

однос према 

културно-

историјском 

наслеђу 
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века). 

● Политичко-

историјски оквир, 
државни 

друштвени поредак 
(Франачка држава, 

значај Карла 
Великог; 

Византијско 

царство – грчко и 
римско наслеђе, 

Константин 
Велики, оснивање 

Цариграда, 
Јустинијан I и 

покушаји обнове 
Римског царства, 

успон царства и 

утицај на суседне 
народе – Бугаре, 

Србе, Русе; 
исламски свет у 

средњем веку 
Мухамед и појава 

ислама, арапска 
освајања, 

особеност 

државног 
друштвеног 

уређења; настанак 
феудалног друштва 

одређени 

историјски 
догађај или 

појаву на 
временској 

ленти средњег 
века; 

● објасни 

формирање 

феудалне 

друштвене 

структуре и 

вазалне односе; 

● опише, на 

примеру 
Византије, 

Франачке, 
Француске, 

Енглеске и 
Немачке, 

друштвену 
структуру и 

државно уређење 

у средњем веку; 

● наведе и 

образложи 

организациону 

структуру 

православне и 

католичке 

цркве; 

● сагледа значај 

Великог раскола 
и његове 

последице; 

● опише 

сопственог и 

других народа 

2.ИС.1.3.4. 

Разуме смисао 

обележавања 

и неговања 

сећања на 

важне 

личности, 

догађаје и 

појаве из 

прошлости 

народа, 

држава, 

институција. 

2.ИС.1.3.7. 

Препознаје 

узроке, 

елементе и 

последице 

историјских 

конфликата и 

криза са 

циљем 

развијања 

толеранције, 

културе 

дијалога и 

сензибилитета 
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настанак и 

ширење 

ислама; 

● разуме 

узроке и 

последице 

крсташких 

ратова; 

● уочи значај 

религије у 

средњем веку и 

њен утицај на 

културно 

стваралаштво; 

● наведе и опише 

највећа културна 
и техничка 

достигнућа у 
средњем веку; 

● идентификује 

основне 

одлике 

привреде у 

средњем веку; 

● истакне 

одлике 

свакодневног 

живота 

друштвених 

слојева у 

средњем веку; 

● наведе главне 
тековине епохе 

средњег века у 
савременом 

добу. 

за спречавање 

потенцијалних 

конфликата. 

2.ИС.3.1.1. 

Разуме и 

анализира 

променљивост 

историјског 

простора у 

различитим 

периодима, уз 

употребу 

историјске, 

географске и 

савремене 

политичке 

карте. 
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Срби и њихово 

окружење у 

средњем веку 

18 ● Политичко-

историјски оквир, 

државни и 

друштвени поредак 

(узроци и правци 

сеобе Словена, 

Јужни Словени 

према 

староседеоцима и 

суседима на 

Балканском 

полуострву, 

насељавање Бугара 

и Мађара и 

настанак њихових 

држава; Срби од 

VII до XII века – 

досељавање Срба и 

Хрвата, српске 

земље, Србија 

између Византије и 

Бугарске, успон 

Дукље; Србија у 

XII 

● лоцира 

одређени 

догађај или 

појаву из српске 

средњовековне 

историје на 

временској 

ленти; 

● опише 

друштвену 
структуру и 

државно уређење 
српских земаља у 

средњем веку; 

● наведе одлике 

српске 

државности у 

средњем веку; 

● уочи и објасни 

на историјској 

карти промене 

граница српских 

држава у 

средњем веку; 

2.ИС.1.3.3. 

Разуме значај 

и показује 

одговоран 

однос према 

културно-

историјском 

наслеђу 

сопственог и 

других народа 

2.ИС.1.3.4. 

Разуме смисао 

обележавања 

и неговања 

сећања на 

важне 

личности, 

догађаје и 

појаве из 

прошлости 
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и почетком XIII 

века – Рашка 
између Византије и 

Угарске, Стефан 
Немања, Стефан 

Првовенчани, 
аутокефалност 

српске цркве – 

свети Сава; успон 
српске државе у 

XIII и почетком 

XIV века и 

Византија 

Палеолога – Урош 

I, Милутин, 

Стефан Дечански 

и битка код 

Велбужда; 

освајања Стефана 

Душана, 

успостављање 

патријаршије и 

проглашење 

царства, уређење 

државе, 

друштвени слојеви 

и односи, 

слабљење царства 

у време цара 

Уроша; постанак и 

развој 

средњовековне 

босанске државе; 

Турци Османлије 

и њихова освајања 

на Балкану, битка 

● уочи значај 

религије код 
Срба у средњем 

веку и њен 
утицај на 

културно 
стваралаштво; 

● именује 

најважније 

личности које су 

заслужне за 

развој српске 

културе у 

средњем веку; 

● наведе и опише 

највећа културна 
достигнућа код 

Срба у средњем 
веку; 

● идентификује 

основне одлике 

привреде у 

српским 

земљама у 

средњем веку; 

● истакне 
одлике 

свакодневног 
живота 

друштвених 
слојева у 

српским 

земљама у 
средњем веку; 

● наведе главне 

тековине српске 

народа, 

држава, 

институција. 

2.ИС.1.3.7. 

Препознаје 

узроке, 

елементе и 

последице 

историјских 

конфликата и 

криза са 

циљем 

развијања 

толеранције, 

културе 

дијалога и 

сензибилитета 

за спречавање 

потенцијалних 

конфликата. 

2.ИС.3.1.1. 

Разуме и 

анализира 

променљивост 

историјског 

простора у 

различитим 

периодима, уз 

употребу 
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на Марици; 

Моравска Србија и 

њена улога у 

борби против 

Османлија – кнез 

Лазар, бој на 

Косову; држава 

српских деспота и 

околне земље – 

Стефан Лазаревић 

и Ђурађ 

Бранковић, пад 

Цариграда и 

пропаст Византије, 

пад Смедерева, 

сеобе Срба у 

Угарску, слабљење 

и пад Босне, Зета 

за време Балшића 

и Црнојевића). 
 

● Религија и култура 
(покрштавање 

Срба и других 

Јужних Словена, 

мисија Ћирила и 

Методија и 

њихових ученика, 

језик и писмо, 

Мирослављево 

јеванђеље, 

књижевност – 

свети Сава, 

Теодосије, 

монахиња 

Јефимија; 

најзначајније 

средњовековне 

културе и уочи 

њихову 

присутност у 

савременом 

добу; 

 

историјске, 

географске и 

савремене 

политичке 

карте. 

Критички 

просуђује 

важне 

процесе, 

појаве, 

догађаје и 

личности из 

опште и 

националне 

историје. 



62 

 

задужбине, 

хералдика, правни 

споменици – 

Светосавски 
номоканон, 

Душанов законик, 
Рударски закон 

деспота Стефана 
Лазаревића). 

● Привреда и 

свакодневни живот 

(основне одлике 

привреде у 

српским земљама у 

средњем веку, 

развој рударства, 

значај Дубровника 

у привредном 

животу српских 

земаља; 

свакодневни живот 

– владар, двор и 

дворски живот, 

живот на селу и 

граду, обичаји, 

занимања, култура 

исхране и 

становања). 

 

Европа и свет 

од краја 15. до 

краја 18.века 

13 ● Политичко-
историјски оквир, 

државни и 
друштвени 

поредак (велика 
географска 

● идентификује 

основне 

одлике 

периода од 

краја XV до 

краја XVIII 

2.ИС.1.3.3. 

Разуме значај 

и показује 

одговоран 

однос према 
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 открића – 
путовања 

Бартоломеа 
Дијаза, Васка да 

Гаме, Кристифора 
Колумба и 
Фернанда 
Магелана, 

унапређивање 
бродоградње, 
усавршавање 

компаса, 
астролаба, дурбина 
и часовника; улога 
и значај великих 
европских градова 
– Фиренце, 
Венеције, Ђенове, 
Париза, Лондона, 
Антверпена, 
Амстердама; 
почеци грађанске 
класе, сталешко 
друштво, 
апсолутистичке 
монархије 

– примери 
Француске, 

Енглеске, Пруске, 
Аустрије, Русије, 

Шпаније). 

● Религија и култура 
(хуманизам и 

ренесанса: 
књижевност, 

века у 

историји 

Европе; 

● сагледа значај 

и последице 
великих 

географских 
открића; 

● опише, на 

примеру 

Француске, 

Енглеске, 

Пруске, 

Аустрије, 

Русије и 

Шпаније, 

друштвену 

структуру и 

државно 

уређење у 

апсолутистички

м монархијама; 

● сагледа 
значај 

реформације 
и именује 

најзначајнија 

протестанска 
учења; 

● именује 

најважније 

ствараоце 

епохе 

хуманизма и 

ренесансе и 

наведе њихова 

културно-

историјском 

наслеђу 

сопственог и 

других народа 

2.ИС.1.3.4. 

Разуме смисао 

обележавања 

и неговања 

сећања на 

важне 

личности, 

догађаје и 

појаве из 

прошлости 

народа, 

држава, 

институција. 

2.ИС.1.3.7. 

Препознаје 

узроке, 

елементе и 

последице 

историјских 

конфликата и 

криза са 

циљем 

развијања 

толеранције, 
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уметност и 
политичка мисао – 
Данте Алигијери, 

Франческо 
Петрарка, Ђовани 

Бокачо, Еразмо 
Ротердамски, 

Николо 

Макијавели, 
Микеланђело 
Буонароти, 
Леонардо да Винчи, 
Рафаело Санти, 
Тицијан Вечели, 
Албрехт Дирер...; 
реформација и 
противреформација, 
улога Мартина 
Лутера, 
протестантизам, 
католичка реакција 
– улога језуита; 
верски сукоби и 
ратови, 
инквизиција). 

● Привреда и 
свакодневни живот 

(основне одлике 
привреде у периоду 

од краја XV до 
краја XVIII века; 
мануфактура као 

нови начин 
производње, 

револуција цена; 

дела; 

● наведе 

најзначајнија 
културна и 

техничка 
достигнућа у 

периоду од 
краја XV до 

краја XVIII 

века; 

● идентификује 

основне одлике 

привреде у 

периоду од 

краја XV до 

краја XVIII 

века; 

● истакне 

одлике 
свакодневног 

живота 
друштвених 

слојева у 
периоду од 

краја XV до 

краја XVIII 
века; 

● наведе главне 

тековине 

периода од 

краја XV до 

краја XVIII 

века и 
препозна 

њихов значај у 
савременом 

културе 

дијалога и 

сензибилитета 

за спречавање 

потенцијалних 

конфликата. 

2.ИС.3.1.1. 

Разуме и 

анализира 

променљивост 

историјског 

простора у 

различитим 

периодима, уз 

употребу 

историјске, 

географске и 

савремене 

политичке 

карте. 

Критички 

просуђује 

важне 

процесе, 

појаве, 

догађаје и 

личности из 

опште и 

националне 



65 

 

преношење 
економских 
центара са 

Средоземља на 
атлантску обалу; 
велике банкарске 
породице и њихов 
утицај – примери 

Медичија, 
Фугера...; оснивање 
берзи; свакодневни 

живот 
– владар, двор и 
дворски живот, 
живот на селу и 
граду, положај 
жене, обичаји, 

занимања, култура 
исхране и 

становања). 

 

добу. историје. 

Српски 

народ 

под страном      

влашћу од краја 

15. до краја 

18. 

века 

 

12 

● Политичко-
историјски оквир, 

државни и 
друштвени поредак 
(османска освајања, 
држава и друштво 

– Сулејман 
Величанствени и 
врхунац османске 
моћи, друштво – 

муслимани и 
хришћани, 

тимарски систем; 
положај Срба у 

 

● идентификује 

основне 

одлике 

периода од 

краја XV до 

краја XVIII 

века у 

националној 

историји; 

● опише 
друштвену 

структуру и 

2.ИС.1.3.3. 

Разуме значај 

и показује 

одговоран 

однос према 

културно-

историјском 

наслеђу 

сопственог и 

других народа 

2.ИС.1.3.4. 
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Османском царству 

– раја и власи; 
Срби у ратовима 

Аустрије и 
Млетачке 
републике 

против 
Османског 

царства – Дуги, 
Кандијски, 

Велики бечки, 
ратови 1716–
1718. и 1737–
1739. године, 

Кочина крајина; 
хајдуци и ускоци, 
сеобе Срба – Лика, 
Кордун, Хрватска, 
Славонија, 
Далмација, Банат, 
Бачка, 

Срем; Срби под 
хабзбуршком и 
млетачком 
влашћу – 
статус и 

привилегије, Војна 
крајина, настанак 
грађанства код 
Срба). 

● Религија и култура 
(исламизација, 
Пећка – српска 
патријаршија: 

државно уређење 

Османског 
царства и 

положај српског 
народа у њему; 

● лоцира на 

историјској 

карти 

најважније 

правце и 

области сеоба 

српског 

народа; 

● уочи 
последице 

сеоба српског 

народа; 

● објасни 

положај 

Срба у 

Хабзбуршк

ој 

монархији; 

● уочи последице 

процеса 

исламизације, 

покатоличавања 

и унијаћења 

Срба; 

● изведе 

закључак о 
улози српске 

цркве у 
очувању 

националног 
идентитета; 

Разуме смисао 

обележавања и 

неговања 

сећања на 

важне 

личности, 

догађаје и 

појаве из 

прошлости 

народа, 

држава, 

институција. 

2.ИС.1.3.7. 

Препознаје 

узроке, 

елементе и 

последице 

историјских 

конфликата и 

криза са 

циљем 

развијања 

толеранције, 

културе 

дијалога и 

сензибилитета 

за спречавање 

потенцијалних 

конфликата. 
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верска, културна, 
национална и 

политичка 
установа; 

покатоличавање и 
унијаћење, 
Карловачка 

митрополија, 
школске реформе 
Марије Терезије и 
Јосифа II, настанак 

елита – трговци, 
официри, 

свештеници, 
чиновници, 

учитељи, 
правници; Доситеј 

Обрадовић, 
Карловачка 
гимназија). 

 

● наведе 

најзначајнија 

културна 

достигнућа 

српског народа 

у периоду од 

краја XV до 

краја XVIII 

века; 

● идентификује 

основне одлике 
привреде у 

српским 
земљама од 

краја XV до 
краја XVIII 

века; 

 

2.ИС.3.1.1. 

Разуме и 

анализира 

променљивост 

историјског 

простора у 

различитим 

периодима, уз 

употребу 

историјске, 

географске и 

савремене 

политичке 

карте. 

Критички 

просуђује 

важне 

процесе, 

појаве, 

догађаје и 

личности из 

опште и 

националне 

историје. 

 

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 



68 

 

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 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 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. 
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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. 

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 
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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 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. 
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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 кпји су наведени у табели, кап 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 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.  

 



73 

 

 

 

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. 

 

Музичка уметност 
 

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. 
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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: 

ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ 

Напомене: 

• 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 

савременог начина живота 

(пушење, дрога, насиље, 

18 

 

18 
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9 

- 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/: 

- 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 

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 

такмичењима и у слободном 

времену; 

• Препозна нетолерантно 

понашање својих другова и 

реагује на њега, шири дух 

пријатељства, буде истрајан је у 
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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 

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 

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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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: 

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 
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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 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 
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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; 

 

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 
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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;  

-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;  
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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 компетенциjе коjе се односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу 

ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање дискриминациjе и друго. 

 

Математика 
Циљ учења математике је да ученик, усвајајући математичке концепте, знања, вештине и основе дедуктивног закључивања, развије 

апстрактно и критичко мишљење, позитивне ставове према математици, 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; 

- 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; 
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- 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; 

 

 

Редни 

брпј 

наставне 

теме 

Брпј 

часпва 

Наставни садржај Начин и 

ппступак 

пствариваоа 

Активнпсти 

ученика 

Стандарди  

 

 

 

1. 
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Лпгика и скуппви 

 

-фрпнтални рад 

-вербалне  

метпде 

-илустративна 

метпда 

-рад у пару 

-индивидуални 

рад 

 

 

 

 

- слуща 

-упшава 

-извпди 

закљушке 

-пдгпвара на 

питаоа 

-преппзнаје 

-анализира 

-разликује 

пткрива 

релације 

2.МА.1.1.1.  

2.МА.1.1.8. 
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-ушествује у 

рещаваоу  

задатака 

 

 

 

 

 

2. 
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Реални брпјеви 

 

-фрпнтални рад 

-вербалне  

метпде 

-илустративна 

метпда 

-рад у пару 

-индивидуални 

рад 

 

 

 

 

- слуща 

-упшава 

-извпди 

закљушке 

-пдгпвара на 

питаоа 

-преппзнаје 

-анализира 

-разликује 

пткрива 

релације 

-ушествује у 

рещаваоу  

задатака 

 

МА.1.1.1. 

МА.1.1.2. 

МА.1.1.3. 
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3. 
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Прпппрципналнпст 

велишина 

 

-фрпнтални рад 

-вербалне  

метпде 

-илустративна 

метпда 

-рад у пару 

-индивидуални 

рад 

 

 

 

 

- слуща 

-упшава 

-извпди 

закљушке 

-пдгпвара на 

питаоа 

-преппзнаје 

-анализира 

-разликује 

пткрива 

релације 

-ушествује у 

рещаваоу  

задатака 

 

 

МА.1.1.1. 

МА.1.1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-фрпнтални рад 

 

- слуща 

2.МА.1.2.1. 

2.МА.1.2.6. 
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4. 
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Увпд у гепметрију 

-вербалне  

метпде 

-илустративна 

метпда 

-рад у пару 

-индивидуални 

рад 

 

 

 

-упшава 

-извпди 

закљушке 

-пдгпвара на 

питаоа 

-преппзнаје 

-анализира 

-разликује 

пткрива 

релације 

-ушествује у 

рещаваоу  

задатака 

 

 

2.МА.1.2.8. 

 

 

 

5. 

 

 

 

29 

 

 

 

Изпметријске 

трансфпрмације 

 

-фрпнтални рад 

-вербалне  

метпде 

-илустративна 

метпда 

 

- слуща 

-упшава 

-извпди 

закљушке 

-пдгпвара на 

2.МА.1.2.1. 

2.МА.1.2.8. 
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-рад у пару 

-индивидуални 

рад 

 

 

 

питаоа 

-преппзнаје 

-анализира 

-разликује 

пткрива 

релације 

-ушествује у 

рещаваоу  

задатака 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

17 

 

 

 

Раципнални 

алгебарски изрази 

 

-фрпнтални рад 

-вербалне  

метпде 

-илустративна 

метпда 

-рад у пару 

-индивидуални 

рад 

 

- слуща 

-упшава 

-извпди 

закљушке 

-пдгпвара на 

питаоа 

-преппзнаје 

-анализира 

2.MA.1.1.2. 

2.MA.1.1.3. 

2.MA.1.1.4. 
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-разликује 

пткрива 

релације 

-ушествује у 

рещаваоу  

задатака 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

18 

 

 

 

Линеарне 

једнашине и 

неједнашине 

 

-фрпнтални рад 

-вербалне  

метпде 

-илустративна 

метпда 

-рад у пару 

-индивидуални 

рад 

 

 

 

 

- слуща 

-упшава 

-извпди 

закљушке 

-пдгпвара на 

питаоа 

-преппзнаје 

-анализира 

-разликује 

пткрива 

релације 

-ушествује у 

2.MA.1.1.2. 

2.MA.1.1.3. 

2.MA.1.1.4 

2.MA.1.1.6. 

2.MA.1.1.7. 

2.МА.1.2.4 
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рещаваоу  

задатака 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

14 

 

 

 

Хпмптетија и 

слишнпст 

 

-фрпнтални рад 

-вербалне  

метпде 

-илустративна 

метпда 

-рад у пару 

-индивидуални 

рад 

 

 

 

 

- слуща 

-упшава 

-извпди 

закљушке 

-пдгпвара на 

питаоа 

-преппзнаје 

-анализира 

-разликује 

пткрива 

релације 

-ушествује у 

рещаваоу  

задатака 

 

2.МА.1.2.1. 

2.МА.1.2.2. 

2.МА.1.2.8. 
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9. 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

Тригпнпметрија 

правпуглпг трпугла 

 

-фрпнтални рад 

-вербалне  

метпде 

-илустративна 

метпда 

-рад у пару 

-индивидуални 

рад 

 

 

 

 

- слуща 

-упшава 

-извпди 

закљушке 

-пдгпвара на 

питаоа 

-преппзнаје 

-анализира 

-разликује 

пткрива 

релације 

-ушествује у 

рещаваоу  

задатака 

 

 

2.МА.1.2.7. 

10. 12 Писмени задаци са 

исправкпм 
-индивидуални 

рад 

-ушествује у 

рещаваоу  

задатака 
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Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I  ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 Наставни програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира како да 

ученици оствари исходе, које методе и технике да примени, као и које активности ће за то одабрати. Дефинисани исходи показују 

наставнику која су то специфична знања и вештине која су ученику потребна за даље учење и свакодневни живот. Приликом планирања 

наставе треба имати у виду да се ниједан исход не може остварити за један час: за неке исходе ће бити потребно мање часова, за неке више, 

постоје и исходи који се остварују током целе године или чак и током целог школовања (нпр. по завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да користи математички језик и систематично и прецизно представи идеју и решење). Наставник, приликом планирања часова, треба сваки 

исход да разложи на мање исходе, помоћу којих се остварује почетни исход, нпр. исход по завршетку разреда ученик ће бити у стању да 

трансформише алгебарске изразе се може разложити на следеће исходе: 

 1. ученик ће бити у стању да растави полином на чиниоце;  

2. ученик ће бити у стању да одреди НЗС и НЗД за дате полиноме;  

3. ученик ће бити у стању да сабере и одузме дате рационалне алгебарске изразе; 4. ученик ће бити у стању да помножи и подели дате 

рационалне алгебарске изразе. Оваквим приступом се дати исход конкретизује, што доводи до бољег планирања наставе, а самим тим и до 

  



93 

 

веће ефикасности наставе. Поред тога, на часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што подстиче интелектуалну 

активност ученика и наставу чини интересантнијом и функционалнијом.  

 

II ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 Како свака наставна тема има своје специфичности, у наставку текста наводимо неке важне напомене за сваку тему. Логика и скупови  

Логичко-скуповни садржаји (исказ, квантификатор, формула, логичке и скуповне операције, основни математички појмови, закључивање и 

доказивање тврђења, релације и пресликавања) основа су за виши ниво дедукције и строгости у реализацији осталих садржаја програма 

математике, а нагласак треба да буде на овладавању математичко-логичким језиком и разјашњавању суштине значајних математичких 

појмова и чињеница, без превеликих формализација. Симболика треба да се користи у оној мери у којој олакшава изражавање и записе, 

штеди време (а не да захтева додатна објашњења) и помаже да се градиво што боље разјасни. Указати на значај таутологија (закон 

искључења трећег, закон контрапозиције, модус поненс, свођење на противуречност...) у закључивању и доказима теорема, нпр. у доказу 

да је ирационалан број (у теми Поље реалних бројева). Указати на значај релација еквиваленције као и релација поретка, посебно бити 

једнак и бити мањи или једнак над скуповима бројева и њихов однос са операцијама сабирања и множења. Посебну пажњу већ на овом 

ступњу посветити појму пресликавања (функције). Дати и описну и формалну дефиницију овог појма и по потреби користити и једну и 

другу. Увести операцију композиције пресликавања. Истаћи својства „1–1‖ и „на‖ пресликавања као и појам инверзног пресликавања. 

Елементе комбинаторике дати на једноставнијим примерима и задацима, као примену основних принципа пребројавања коначних скупова. 

Требало би имати у виду да обрадом ових садржаја није завршена и изградња појединих појмова, јер ће се они дограђивати и у каснијим 

програмским темама. Цели бројеви Ову тему треба реализовати кроз понављања, продубљивања и допуњавања оног што су ученици учили 

у основној школи. Нагласити основна својства природних и целих бројева. Обрадити дељивост целих бројева, дељење са остатком, просте 

и сложене бројеве и теорему о канонској факторизацији (без доказа јединствености). Бесконачност скупа простих бројева доказати 

свођењем на противуречност (Еуклид). Ученици треба да савладају превођење целог броја из једног позиционог система у декадни 

позициони систем, и обрнуто. Реални бројеви На почетку теме подсетити ученике на природне бројеве, прстен целих, поље рационалних, 

ирационалне бројеве и поље реалних бројева, као и на њихове међусобне односе. Проширити знања о рационалним и ирационалним 

бројевима, користећи доказивања и бројевну праву (докази ирационалности, представљање коначног и бесконачног периодичног 
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децималног записа броја у виду разломка, конструкција неких дужи чија је дужина ирационалан број). У овом делу истицати појам 

затворености и принцип чувања својстава операција приликом проширивања скупова бројева. Посебну пажњу обратити на својства 

рачунских операција, као основу за рационализацију рачунања и трансформације израза у оквиру других тема. Увести појам степена броја 

са целобројним изложиоцем и експоненцијални запис броја (а·10m, 1 ≤ а < 10, m ∈ Z), као потребу за рачунање са веома малим и великим 

бројевним вредностима у математици, али и другим наукама. Појам апсолутне вредности броја, који је ученицима познат, треба 

проширити решавањем једноставнијих једначина и неједначина са апсолутним вредностима у смислу упознавања концепта, јер ће се током 

школовања ова тема додатно проширивати, надограђивати и систематизовати. Осим тачног и прецизног изражавања као и рачунања, у 

овом делу треба посветити пажњу и коришћењу калкулатора и различитих софтвера за израчунавање вредности бројевних израза. 

Рачунање са реалним бројевима подразумева рачунање и са приближним вредностима. У том смислу потребно је ученике подсетити на 

правила о заокругљивању бројева, а затим увести појмове апсолутне и релативне грешке коришћењем практичних примера који су у 

корелацији са другим наставним предметима и проблемима из свакодневног живота. Пропорционалност У оквиру ове теме погодно је 

најпре градиво вертикално повезати са већ стеченим знањима из другог циклуса образовања. Кроз практичне примере из свакодневног 

живота и других наставних предмета неопходно је обновити појмове размере и пропорције, а затим увести и појам проширене пропорције 

као једнакости три или више размера. Посебну пажњу потребно је посветити примени директнe и обрнуте пропорционалности. Решавати 

проблеме који се односе на сразмерни рачун, рачун поделе и мешања кроз практичне примере у корелацији са примерима из других 

предмета (хемије, биологије, географије…). Није потребно изоловано изучавати појам процентног записа и рачуна, о чему ученици имају 

основна знања, већ би требало систематизовати и проширити промилним записом кроз рачун поделе, мешања и сразмерни рачун. Прост 

каматни рачун се природно може надовезати на процентни рачун. У овом делу је потребно упознати ученике са значењима основних 

појмова финансијске математике као што су: главница, интерес (камата), каматна стопа, кредит, улагање, орочење. При решавању 

проблема обрадити и примере када је период орочења осим у годинама, дат и у данима или месецима. 

 Увод у геометрију 

 Циљ ове теме је да се ученици упознају са аксиоматским заснивањем геометрије (основни и изведени појмови и тврђења), као и да стекну 

навику строгости у доказивању. У том смислу посебно треба обрадити последице аксиома припадања, неких аксиома распореда и аксиоме 

паралелности. Доказивање свођењем на апсурд и методом контрапозиције повезати са темом Логика и скупови. Аксиоме непрекидности 
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само поменути и нагласити њихов значај и везу планиметрије и реалних бројева, а релацију бити између искористити за дефиницију 

појмова дужи и полуправе. У оквиру ове теме требало би дати кратак историјски преглед развоја геометрије. Подударност Навести као 

аксиоме основне ставове о подударности троуглова. Посебну пажњу посветити примени ставова подударности троуглова за тврђења која 

се односе на троуглове (неједнакост троугла, однос страница и углова троугла, значајне тачке). Посебно истицати потребне и довољне 

услове да четвороугао буде паралелограм. Рад са векторима повезати са својствима паралелограма и у том смислу увести сабирање вектора 

и множење вектора скаларом. Неопходно је да ученици кроз задатке овладају техником примене ставова подударности. У вези са 

применом подударности на круг, доказати теореме о централном и периферијском углу. Доказати основне особине тангентних и тетивних 

четвороуглова (изостављајући доказе да су ти услови довољни). Обрадити основне изометријске трансформације у равни: симетрије, 

ротацију и транслацију. Доказати њихова основна својства применом подударности. Урадити и примере и задатке који се односе на 

композицију изометрија. Обрадити конструктивне задатке у равни (троугао, четвороугао и круг) укључујући разматрање свих етапа у 

једноставнијим конструкцијама, као и једноставније примере са применом изометрија. Рационални алгебарски изрази Циљ је да ученици, 

полазећи од познатих својстава операција са реалним бројевима, утврде и прошире знања о идентичним трансформацијама целих 

алгебарских израза (укључујући дељење полинома), користећи између осталог правила о трансформацији разлике квадрата, разлике и 

збира кубова, квадрата и куба збира и разлике, као и растављања квадратног тринома. Примењивати Безуову теорему на растављање 

полинома на чиниоце. Такође, ученици треба да савладају одређивање НЗД и НЗС за два или више полинома. Ученици треба у потпуности 

да овладају трансформацијама рационалних алгебарских израза (одређивање области дефинисаности алгебарског разломка, сабирање, 

множење и дељење разломака). Пажњу треба посветити и неким једноставним последицама неједнакости х2 ≥ 0, као што је, на пример, 

однос аритметичке и геометријске средине за два броја. Линеарне једначине, неједначине и системи У овој теми треба, уз примену знања 

из претходне теме, извршити проширивање знања о линеарним једначинама и функцијама која су ученици стекли у основној школи. Тако, 

треба разматрати једначине са једним или два параметра, као и једначине у којима се непозната налази и у имениоцу. Системи линеарних 

једначина који се решавају могу имати две или три непознате, при чему системи са две непознате могу садржати и параметар. Треба истаћи 

основна својства линеарних функција, као и оних у којима је независно променљива под знаком апсолутне вредности. Осим линеарних 

неједначина са једном непознатом треба посматрати и њихове системе (али не и оне који садрже параметар). У овој теми тежиште треба да 

буде у примени једначина и њихових система на решавање разних проблема. Сличност Увод у тему чине садржаји везани за мерење дужи 
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и углова, са посебним освртом на пропорционалност дужи. Указати на потребу одређивања четврте пропорционале и тиме мотивисати 

најважније примене Талесове теореме. Појам хомотетије увести кроз примере пресликавања тачака, дужи и фигура, а дефиницију 

хомотетије искористити за доказивање најједноставнијих тврђења и решавање елементарних задатака. Појам сличности такође увести кроз 

примере, показујући да две фигуре могу бити сличне, али не морају бити хомотетичне. На примерима показати да је сличност композиција 

хомотетије и изометрије, али не инсистирати на доказивању. Из опште дефиниције сличности извести теореме о сличности троуглова и 

приказати многобројне примене сличности троуглова у разноврсним доказним и конструктивним проблемима, уз обавезно извођење 

теорема које се добијају применом сличности на правоугли троугао (Питагорина и Еуклидова теорема) и теореме о потенцији тачке у 

односу на круг, а доказивање теореме о површинама сличних многоуглова дати у складу са могућностима ученика у одељењу. 

Тригонометрија правоуглог троугла По увођењу дефиниција тригонометријских функција у правоуглом троуглу које уређују односе 

између његових страница и углова, доказати најједноставније тригонометријске идентитете и разноврсне примере примене. Поред 

стандардних вредности тригонометријских функција (за углове од 30о , 45о и 60о ) код решавања правоуглог троугла користити и друге 

оштре углове и уз помоћ калкулатора или рачунара решавати разноврсне примере примене тригонометријских функција у теоријским и 

реалним ситуацијама.  

 

III ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 Саставни део процеса развоја математичких знања у свим фазама наставе треба да буде и праћење и процењивање степена остварености 

исхода, које треба да обезбеди што поузданије сагледавање развоја и напредовања ученика. Тај процес треба 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, контролне вежбе и писмени задаци) 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 ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у 

остваривању исхода предмета. 

 

IV Међупредметне компетенције 
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Наставни садржај Међупредметне кпмпетенције 

Лпгика и скуппви Кпмпетенција за ушеое,кпмуникација, рад 

са ппдацима и инфпрмацијама, рещаваое 

прпблема, сарадоа, дигитална 

кпмпетенција. 

Реални брпјеви Кпмпетеција за ушеое, кпмуникација, рад 

са ппдацима и инфпрмацијама, рещаваое 

прпблема,сарадоа. 

Прпппрципналнпст велишина Кпмпетенција за ушеое, кпмуникација, 

рещаваое прпблема, рад са ппдацима и 

инфпрмацијама, предузимљивпст и 

прјентација ка предузетнищтву, сарадоа, 

дигитална кпмпетенција. 

Увпд у гепметрију Кпмпетенција за ушеое, естетишка 

кпмпетенција, кпмуникаија, рещаваое 

прпблема, сарадоа, дигитална 

кпмпетенција. 

Изпметријске трансфпрмације Кпмпетенција за ушеое, естетишка 

кпмпетенција, кпмуникаија, рещаваое 

прпблема, сарадоа, дигитална 

кпмпетенција. 

Раципнални алгебарски изрази Кпмпетеција за ушеое, кпмуникација, рад 

са ппдацима и инфпрмацијама, рещаваое 
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прпблема,сарадоа. 

Линеарне једнашине и неједнашине Кпмпетенција за ушеое, рещаваое 

прпблема, рад са ппдацима и 

инфпрмацијама,сарадоа. 

Хпмптетија и слишнпст Кпмпетенција за ушеое, естетишка 

кпмпетенција, кпмуникаија, рещаваое 

прпблема, сарадоа, дигитална 

кпмпетенција. 

Тригпнпметрија правпуглпг трпугла Кпмпетенција за ушеое, естетишка 

кпмпетенција, кпмуникаија, рещаваое 

прпблема, сарадоа, дигитална 

кпмпетенција. 
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Рачунарство и информатика 

 
   - 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 принципа 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  

 

- Оспособљавање ученика за тумачење и разликовање података и информација кроз табеларно, графичко,  

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

 

- Оспособљавање 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  

 

- Оспособљавање за коришћење рачунара у другим предметним областима;  

-Развијање интересовања за стицање потребних знања и развој вештина које би ученици употребили за даље образовање   
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ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА  
 

 Учењем наставног предмета рачунарство и информатика ученик је оспособљен да примени стечена знања и вештине из области 

информационо-комуникационих технологија ради испуњавања постављених циљева и задатака у свакодневном животу, даљем школовању 

и будућем раду. Развио је способност апстрактног и критичног мишљења уз помоћ информационо-комуникационих технологија. Развио је 

дигиталну писменост и позитивне ставове према рачунарским наукама.   

 

 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ  
 

Специфичне предметне компетенцијепредстављају опис специфичних способности ученика које му омогућавају да развије општу 

предметну компетенцију. Подразумевају способност за одговорно коришћење информационо-комуникационих технологија уз 

препознавање потенцијалних ризика и опасности; способност писања програма вођених догађајима и разумевање принципа креирања 

добро структуираних програма. Специфичне компетенције обухватају способност за брзо, ефикасно и рационално проналажење 

информација коришћењем рачунара, као и њихово критичко анализирање, складиштење и преношење и представљање у графичком 

облику.   
 

 

Разред :  Први   

Годишњи фонд часова:  74 часа  

  
 

Област/Тема  Број 

часова  

Садржај  Исходи  

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да:  

Основе 

рачунарске 
10 -Информација и информатика -Објасни значење појмова 

податак, информација и 
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технике - Кодирање информација 

коришћењем бинарног бројевног 

система 

- Представљање разних типова 

информација (текстуалне, 

графичке и  звучне) 

- Кодирање карактера, кодне шеме 

- Јединице за мерење количине 

информација 

 - Значај и примена рачунара 

- Карактеристике информационог 

друштва 

- Утицај рачунара на здравље 

- Структура и принцип рада 

информатика 

- Разликује појмове бит и 

бајт 

- Наведе јединице за 

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 

употребе рачунара 

- Препозна компоненте из 

којих се састоји рачунар и 

објасни њихову 

функционалност 

- Објасни намену 

оперативне и спољашње 

меморије у рачунарском 

систему 

- Наброји врсте 

спољашњих меморија и 

објасни њихове 
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карактеристике 

- Објасну сврху софтвера  

 

 

 

Рад у 

оперативном 

систему 

8 -Подешавање радног окружења 

- Концепти организације 

докумената фасцикли 

- Типови датотека 

- Претрага садржаја по 

различитим критеријумима 

- Манипулација садржајима на 

диску 

- Инсталација корисничког 

софтвера 

-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, премешта, брише) 

- Врши претрагу садржаја 

по различитим 

критеријумима 

- Разуме потребу за 

инсталирањем новог 
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софтвера 

- Врши компресију и 

декомпресију фасцикли и 

докумената 

Примена 

ИКТ-а 
40 -Интерфејс текст процесор 

-Једноставнија подешавања 

интерфејса 

- Правила слепог куцања 

- Операције са документима 

(креирање,отварање, премештање 

од једног до другог отвореног 

документа, чување, затварање) 

- Едитовање текста 

- Премештање садржаја између 

више отворених докумената 

- Уметање у текст специјалних 

симбола, датума и времена, слика, 

текстуалних ефеката 

- Форматирање текста 

- Додавање објеката (слика, звука, 

филма,...) 

-Одабере и примењује 

одговарајућу технологију 

(алате и сервисе) за 

реализацију конкретног 

задатка 

- Креира дигиталне 

продукте, поново их 

користи, ревидира и 

проналази нову намену 
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Рачунарске 

мреже, 

интернет и 

електронска 

комуникација 

16 -Сервиси интернета  World Wide 

Web, FTP, електронска пошта, 

веб-форуми 

- Веб-читачи 

-Претраживачи 

-Интернет мапе 

- Виртуелни телефон 

- Социјални програми (мреже) и 

њихово коришћење 

- Електронска трговина, 

електронско банкарство, 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) 

-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 

- Објасни предност 

умрежавања 

- Наведе могућност 

структуре локалне мреже и 

уређаје који се користе за 

умрежавање 

- Користи ресурсе локалне 

мреже 

- Објасни у чему је разлика 

између рачунара-сервера, 
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- Интернет протокол 

- Адресирање 

- Организација домена и доменска 

имена 

- Рутер и рутирање 

- Формирање локалне мреже 

- Дељење ресурса локалне мреже 

- Навигација кроз локалну мрежу 

- Повезивање локалне мреже са 

глобалном мрежом (интернетом) 

рачунара- клијента 

- Објасни чему служи рутер 

и шта је рутирање 

- Објасни који посао 

обављају интернет-

провајдери 

- Наведе начине приступа 

интернету 

- Објасни разлику између 

локалне и глобалне мреже 

- Објасни зашто постоје 

систем доменских имена 

- Правовремено реагује 

- Води рачуна о онлајн 

идентитету и приватности 
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 УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА  

 
 

Настава се изводи у двочасу, са половином одељења у рачунарском кабинету, у групама не већим од 15 ученика.  

Hа 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, прблемској 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 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, актиности 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 математичке 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 



107 

 

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  

 

На почетку  сваке теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања. 

 

Облици наставе:  

Предмет се реализује   кроз вежбе. У нормалним околностима одељење се дели на две групе и обе групе имају по 2 часа недељно.  Због 

новонастале ситуације и актуелне пандемије, се и групе деле на пола, тако да ће на часовима вежби овог предмета у кабинету 

информатике бити највише 8 ученика. Комплетан наставни садржај се реализује кроз  вежбе, индивидуално а уз поштовање свих 

препоручених мера од стране Министарства. 

Исходи наставе ће, уз сваку наставну јединицу, бити приказани у месечним плановима. 

Наставне методе: 

Илустративно - демонстративне 

Подела одељења на групе:  

Због новонастале ситуације и актуелне пандемије  у одељењу,  које се и у нормалним околностима дели на пола, сада се и групе деле на 

пола,  , тако да ће на часовима вежби овог предмета у кабинету информатике бити највише 8 ученика. 

Место реализације наставе:  

Кабинет информатике.  
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Оцењивање: 

Формативне оцене  се дају и уписују у педагошку свеску на основу односа ученика према раду, активности на часу. 

Сумативне оцене се добијају и из контролних задатака,  усменог испитивања, самосталних радова ученика. 

Уколико се епидемиолошка ситуација у току године буде мењала, тако ће се и начин остваривања  програма прилагођавати . 

 

 

 

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. Требало би и вредновање више усмерити ка праћењу и вредновању практичних радова и вежбања, а мање ка 

тестовима знања. 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. Препоручује се и оцењивање базирано на практичним радовима и вежбањима. Квизове, тестове знања и слично 

користити првенствено за увежбавање и утврђивање појмова и чињеничних знања, а мање за формирање коначних оцена. Креирање 

таквих инструмената за утврђивање градива, кад год је могуће, препустити самим ученицима, чиме се постиже вишеструки ефекат на 

усвајање знања и вештина. 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. Када је промени, потребно је да прикупи нове податке да би могао да види колико су 

те промене ефикасне. У оквиру плана рада наставника, у делу ваннаставних активности, поред додатне и допунске наставе, планирати 
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секцију и време за менторски рад са ученицима који учествују на такмичењима из овог предмета. Препоручује се да се избор тема за рад 

на секцији изврши у сарадњи са другим наставницима, а да се почетна иницијатива препусти ученицима и њиховим интересовањима.  

Оцењивање:  

Формативне оцене  се дају и уписују у педагошку свеску на основу односа ученика према раду, активности на часу.  

Сумативне оцене се добијају и из контролних задатака,  усменог испитивања, самосталних радова ученика.  

 

 

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 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 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 
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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 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 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 
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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.  

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 општег образовања. Програм средњег општег 

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

општег образовања.   

 

Географија 
 

Циљ учења наставног предмета географије је стицање нових и продубљених знања и објашњења о савременим друштвено географским 

појавама, процесима и објектима, као и општа и посебна знања о светској привреди и њеним фундаменталним везама са становништвом и 

природном средином. Настава географије треба да допринесе стварању реалне и исправне слике Србије у светским размерама по свим 

темама и аспектима друштвене географије. Ослањајући се на претходно стечена знања и умења ученика, друштвена географија омогућава 
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разумевање и савладавање друштвено географских специфичности савременог света и доприноси развијању ученичких способности за 

научно посматрање, класификацију, систематизацију, закључивање и уопштавање. 

Задатак: 

         - развијање знања и разумевања о основним појмовима, појавама и процесима из области друштвене географије, њихових узајамних 

односа и интерактивним везама са природним окружењем; 

          - препознају позитивни и негативни утицаји човека на природну средину на глобалном и локалном нивоу; 

         - развијање знања о различитим облицима људских заједница (породица, локална заједница, град, држава, Европа, свет) и о 

различитим регионалним целинама у свету; 

         - развијање знања о међународним односима и о глобалној међузависности у савременом свету; 

          - стицање знања о основним чиниоцима који су повезивали и повезују различите друштвене и културне заједнице (производња, 

трговина, миграције, саобраћај и комуникације, културна размена и различити видови политичких и привредних интеграција); 

         - развијање знања о природним и друштвеним карактеристикама одређеног простора које су од значаја за упознавање начина живота 

људи који га настањују; 

         -  стицање знања о порасту, кретањима и територијалном размештају светског становништва; 

         - стицање знања о научним достигнућима и технолошком напретку и њиховом утицају на друштвене промене у свету; 

         - стицање знања о међународним организацијама као оквиру за решавање економских, социјалних, културних и хуманитарних 

проблема у савременим свету; 

        -  стичу и примењују вештине и знања из географије кроз самостално учење и истраживање; 

        - користе писане, графичке и ликовне изворе информација које анализирају и примењују у процесу учења и истраживања (текст, 

слика, дијаграм, графикон, табела, карта, интернет, анкета, статистички подаци, видео и дигитални запис); 

        - препознају појаве штетне по природну и културну средину и активно учествују у њиховој заштити, обнови и унапређењу; 

        - развијају свест о припадности своме народу као делу интегралног света и знају да доприносе заједничком животу људи и народа на 

равноправним основама; 

        - уочавају узрочно-последничне везе и односе између друштвених и културних појава и процеса у времену и простору. 
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Редни 

број 

наставне 

теме 

Број 

часова 

Наставни 

садржај 

Начин и поступак 

остваривања 
Активности ученика Стандарди 

1. 2 

 

 

Увод 

 

 

Фронтални облик рада  

дијалошка, 

илустративно – 

демонстративна метода 

 

Слуша, усваја знање, 

изводи закључке 

 

 

 

1.1.2. 

1.3.1. 

2.3.1. 

3.1.1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

Становништво, 

религија, култура 

 

 

 

 

 

Фронтални облик рада, 

рад у пару, текстуална, 

дијалошка, текстуално –  

демонстративна, аудио 

визуелна метода 
 
 
 
 

 

Слуша, уочава, изводи 

закључке, одговара на 

питања, препознаје, 

анализира 

 

1.3.1. 

1.4.2. 

2.3.1. 

       2.1.3. 

      3.1.1. 

      3.3.1. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

Насеља 

 

 

Рад у пару, 

индивидуални, 

фронтални облик рада, 

текстуална, дијалошка, 

илустративно – 

демонстративна, аудио 

визуелна метода 

 

Слуша, уочава, изво 

ди закључке, одговара 

на питања, препознаје, 

анализира 

 

 

1.3.1. 

2.4.1. 

3.4.1. 

3.3.1. 
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4. 

 

 

 

 

 

 

44 

 

 

 

 

 

 

 

Политичке и 

економске 

карактеристике 

савременог света 

 

 

Рад у пару, фронтални 

облик рада, дијалошка, 

илустративно – 

демонстративна метода, 

рад на тексту, аудио 

визуелна метода 

 

Слуша, уочава, изводи 

закључке, одговара на 

питања, препознаје, 

анализира, упоређује 

 

 

1.1.3. 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Наставна тема Образовни стандарди  

Увод 1.1.2 наводи и описује начине представљања Земљине површине (глобус и географска 

карта) 

1.3.1. познаје основне појмове о становништву и насељима и уочава њихов просторни 

распоред 

2.3.1. разликује и објашњава кретање становништва (природно и механичко) и 

структуре становништва 

3.1.1. доноси закључке о просторним (топографским) и каузалним везама географских 

чињеница - објеката, појава, процеса и односа на основу анализе географске карте 
     Становништво, религија, 

култура 
1.3.1. познаје основне појмове о становништву и насељима и уочава њихов просторни 

распоред 

1.4.2. именује континенте и препознаје њихове основне природне и друштвене одлике 

2.3.1. разликује и објашњава кретање становништва (природно и механичко) и 

структуре становништва 

2.1.3. препознаје и објашњава географске чињенице-објекте, појаве, процесе и односе 

који су представљени моделом, сликом, графиком, табелом и схемом 

3.1.1. доноси закључке о просторним (топографским) и каузалним везама географских 



117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чињеница - објеката, појава, процеса и односа на основу анализе географске карте 

3.3.1. објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај 

становништва и насеља 

Насеља 1.3.1. познаје основне појмове о становништву и насељима и уочава њихов просторни 

распоред 

2.4.1. описује природне и друштвене одлике наше државе и наводи њене географске 

регије 

3.4.1. објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и индиректне) и 

законитости (опште и посебне) у нашој земљи и уме да издвоји географске регије 

3.3.1. објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај 

становништва и насеља 

     Политичке и економске 

савременог света 

 

1.1.3. препознаје и чита географске и допунске елементе карте 

1.3.1. познаје основне појмове о становништву и насељима и уочава њихов просторни 

распоред 

1.3.2 дефинише појам привреде и препознаје привредне делатности и привредне гране 

1.4.2. именује континенте и препознаје њихове основне природне и друштвене одлике 

2.1.2. одређује положај места и тачака на географској карти  

2.1.3. препознаје и објашњава географске чињенице-објекте, појаве, процесе и односе 

који су представљени моделом, сликом, графиком, табелом и схемом 

2.3.1. разликује и објашњава кретање становништва (природно и механичко) и 

структуре становништва 

2.3.2. именује међународне организације у свету (EU, UNICEF, UN, UNESCO, FAO, 

Црвени крст...) 

2.4.2. описује природне и друштвене одлике континената и наводи њихове географске 

регије 

3.3.2. објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај 

привреде и привредних делатности 

3.4.2 објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и индиректне) и 

законитости (опште и посебне) у Европи и уме да издвоји географске регије 

3.4.3. објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и индиректне) и 

законитости (опште и посебне) на ваневропским континентима и уме да издвоји 

географске регије 
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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 Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз теоријску наставу. Програм за први разред организован је кроз 4 наставне теме. 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, 

софтвери, шеме, панои..), савремене наставне методе и мултимедијалне презентације. Ученике упућивати да користе интернет и стручну 

литературу. Постепено их уводити у област кроз људске потребе, принципе рада и бројне примере из живота и праксе.   

 

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 дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој резултат и учење. Ако наставник са 
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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.  

 

 

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 
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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. 

 

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 
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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;  

 

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. 



122 

 

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. 

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 
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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.  

 

Укупно 74 

часа 
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Хемија 
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 ) 

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 

- објашњава својства 

дисперзних система и 

њихову примену у 

свакодневном 

животу; - рачуна 

количинску 

концентрацију, 

масену 

2.ХЕ.1.1.3. 

2.ХЕ.1.1.4. 

2.ХЕ.2.1.3. 

2.ХЕ.3.1.3. 
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раствора 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; 

Хемијске реакције 18 

часова 

Хемијске реакције, 

услов за хемијске 

реакције, хемијске 

једначине, анализа 

и синтеза, 

стехиометријска 

израчунавања, 

топлотни ефекти 

хемијских реакција, 

брзина хемијске 

- анализира односе 

количине супстанце, 

броја честица и масе 

супстанце; - 

образлаже значај 

квантитативних 

односа у хемијским 

системима; - изводи 

стехиометријска 

израчунавања; - 

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. 
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реакције, фактори 

који утичу на 

брзину, хемијска 

равнотежа, 

електролитичка 

дисоцијација, 

киселине, базе, 

соли, рН вредност, 

оксидоредукциони 

процеси, електолиза 

и корозија 

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.3.1.10. 

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 

- 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 

2.ХЕ.1.1.5. 

2.ХЕ.2.1.4. 

2.ХЕ.3.1.7. 
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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 

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 

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, 

последице и поступке 

за спречавање појаве 

2.XE.1.5.2. 

2.XE.2.5.1. 
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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 
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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 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..) 

концентрација 

отровних и 

канцерогених 

супстанци на 

екосистем - познаје 

допринос хемије за 

очување и 

унапређење 

квалитета животне 

средине 
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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 наставе: 

-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 

 

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; 
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- 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 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);  
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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. 

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, 
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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. 

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. 
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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 
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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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Физика 
-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 

 

 

 

Увод 

 

 

 

 

5 

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 

 

 

 

 

 

 

Механичко кретање, 

вектор положаја и 

померај. Путања и пут. 

Средња и тренутна 

брзина. Закон слагања 

-објасни значај и улогу експеримента и 

теорије у описивањуфизичких процеса и 

појава,  

-самостално припреми једноставнији 

пројекат и изведе одговарајуће физичко 

2.ФИ.1.1.1. 

2.ФИ.1.1.5. 

2.ФИ.1.1.8. 
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Кинематик

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

брзина. 

Убрзање, 

тангенцијална и 

нормална компонента 

убрзања. 

Закони равномерног и 

равномерно-

променљивог 

праволинијског 

кретања. 

Кретање са убрзањем g 

– вертикални, хитац. 

Kружно кретање 

материјалне тачке, 

појмови и величине 

које га дефинишу. 

Веза између угаоних и 

линијских величина. 

Равномерно и 

равномерно-

променљиво кружно 

кретање материјалне 

тачке. 

Круто тело, 

транслаторно и 

ротационо кретање. 

Аналогија 

кинематичких 

величина којима се 

описују транслаторно 

и ротационо кретање. 

истраживање; 

– анализира и графички приказује законе 

равномерног, равномерно 

пр. праволинијског и кружног кретања; 

– анализира различите облике кретања и 

одређује њихове параметре; 

– решава различите задатке (квалитативне, 

рачунске, експерименталне) 

 

 

 

2.ФИ.3.1.1. 

2.ФИ.3.1.4. 

2.ФИ.3.1.5 
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Закони равномерног и 

равномерно-

променљивог 

ротационог кретања. 

Лабораторијска 

вежба 

– Проучавање 

равномерног и 

убрзаног 

праволинијског 

кретања помоћу 

Атвудове машине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

Узајамно деловање 

тела ,сила. 

Силе у механици (сила 

теже, сила затезања, 

сила притиска и сила 

реакције 

подлоге, сила потиска, 

сила отпора 

средине).Маса и 

импулс. 

Њутнови закони 

механике 

Трење. Силе трења 

мировања, 

клизања и котрљања. 

Центрипетална сила. 

Силе код кружног 

– објасни дејство центрипеталне и 

центрифугалне силе, 

 -препознаје их и схвата њихов значај у 

конкретним примерима (кретање возила 

у кривини, кружење сателита око Земље, 

цетрифугирање...); 

– користи аналогију између величина и 

закона транслаторног и ротац. кретања и 

примењује у решавању проблема; 

-решава различите задатке (квалитативне, 

рачунске, експерименталне) 

 

2.ФИ.3.1.1. 

2.ФИ.3.1.4. 

2.ФИ.3.1.5. 
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кретања. 

Инерцијални и 

неинерцијални 

референтни 

системиМомент 

силе.Моментинерције.

Момент импулса. 

Основни закон 

динамике ротације. 

Лабораторијска вежба 

– Провера закона 

динамике ротације 

помоћу Обербековог 

точка. 

Гравитаци

оно и 

електричн

о поље 

12 Њутнов закон 

гравитације. 

 Тежина тела, 

бестежинско стање. 

Гравитационо поље. 

Јачина гравитационог 

поља. 

Кулонов закон ,јачина 

ел.поља 

Потенцијал, рад и 

напон у пољу. 

Демонстрациони 

огледи: 

– Тежина (тело 

-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 условеза  бестеж. стање. 

-дефинише Кулонов закон  

-објасни везу потенцијала, рада и напона у 

ел.пољу 

- решава различите задатке (квалитативне, 

рачунске, експерименталне) 

2.ФИ.1.3.2 

2.ФИ.1.3.6. 
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окачено о 

динамометар); 

бестежинско стање. 

 

 

 

 

 

 

 

Закони 

одржања 

 

 

 

 

 

 

8 

Закони одржања у 

механици. Изолован 

систем. Закон одржања 

импулса 

Кинетичка енергија. 

Рад и промена 

кинетичке енергије. 

Снага. Рад, снага и 

кинетичка енергија 

код ротационог 

кретања. 

Конзервативне силе и 

потенцијална енергија. 

Потенцијална енергија 

грави 

тационе интеракције, 

потенцијална енергија 

еластичне опруге. 

Закон одржања 

енергије у механици 

(примери). Еластичан 

и нееластичан 

судар. 

Закон одржања 

момента 

импулса(пируете). 

Лабораторијска 

-анализира и повезује појмове механички 

рад, снага, кинетичка и 

потенцијална енергија; 

– користи законе одржања импулса и 

механичке енергије у решавању проблема и 

препознаје их у окружењу; 

– повезује законе кретања са силом и 

енергијом и примењује Њутнове законе 

механике и законе одржања; 

– самостално постави једноставан 

експеримент, прикупи податке мерењем, 

обради их на одговарајући начин 

(табеларно, графички) 

и одреди тражену величину са грешком 

мерења; 

– повезује теорију и праксу, објашњава 

резултате експеримента и процењује 

њихову сагласност са предвиђањима 

 

2.ФИ.1.1.4 

2.ФИ.3.1.5. 
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вежба 

– Провера закона 

одржања енергијеу 

механици (колица са 

тегом). 

 

 

 

Молекулск

а физика 

 

 

 

 

8 

Чврста тела, кристали 

Еластичност 

Течности-површински 

напон и вискозност 

Молекулско кинетичка 

теорија гасова  

Једначина стања 

идеалног гаса 

Изопроцеси и гасни 

закони 

– 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 

трансформација у топлотним процесима и 

примењује их у конкретним ситуацијама 

(климатизација, топлотна изолација...) 

2.ФИ.1.2.1 

2.ФИ.1.2.2. 

2.ФИ.1.2.3. 

2.ФИ.1.2.4. 

2.ФИ.1.2.5. 

2.ФИ.2.2.1 

 

 

2.ФИ.3.1.5. 

 

 

Лаборатор

ијске 

вежбе  

 

 

 

 

 

 

1.Проучавање 

равномерног и 

убрзаног 

праволинијског 

кретања помоћу 

Атвудове машине 

2. Провера закона 

динамике ротације 

помоћу Обербековог 

– самостално постави једноставан 

експеримент, прикупи податке 

мерењем, обради их на одговарајући начин  

и одреди тражену величину са грешком 

мерења; 

– повезује теорију и праксу, објашњава 

резултате експеримента и 

процењује њихову сагласност са 

предвиђањима. 

 

 

 

 

2.ФИ.3.1.5.  
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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 

6 точка. 

3. Провера закона 

одржања енергијеу 

механици  

4.Одређивање модула 

еластичности жице 

5.Мерење 

коефицијента 

површинског напона 
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 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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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

 

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.1.3.2. 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.1.3.6. Наводи примере практичне примене знања из физике о електричним појавама и решава једноставне проблеме и 

задатке користећи Кулонов закон 

 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 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. 
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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; 

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. 
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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. 

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; 
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- 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 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 
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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. 

- 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.  

- 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. 

зика 
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А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

Машински материјали 
Циљ наставнпг предмета је пружаое пптребних тепријских и практишних знаоа п пспбинама и врстама технишких материјала и мпгућнпсти 

оихпве примен у мащинскпј и аутпмпбилскпј индустрији.   

Задаци наставе предмета су:  

– псппспбљаваое ушеника за правилани раципналан избпр материјала,    

– уппзнаваое нашина пзнашаваоа мащинских материјала пп СРПС-у  

– уппзнаваое врста, пспбина и примене пбпјених металаи легура,  

- уппзнаваое врста, пспбина и примене технишкпг гвпжђа,   

- уппзнаваое врста, пспбина и примене гприва и мазива у аутпмпбилскпј индустрији,   

- псппспбљаваое ушеника да кпристе прирушнике, стандарде, табеле и друге врсте струшних текстпва,   

- припрема за изушаваое других технишких дисциплина  

 
 

Редни број наставне 

теме 

Број 

часова 

Наставни садржај Начин и поступак остваривања Активности ученика 

1. 1 Увод -фронтални рад 

-вербалне  методе 

 

-слуша 

-oдговара на питања 

-закључује 

2. 8 Особине материјала -фронтални рад 

-вербалне  методе 

-групни рад 

-индивидуални рад 

- слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

-учествује у решавању  
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-илустративно-демонстративна 

метода 

задатака 

-врши мерења 

-одговара на питања 

-препознаје 

3. 6 Структура материјала и легура -фронтални рад 

-вербалне  методе 

-групни рад 

-индивидуални рад 

-илустративно-демонстративна 

метода 

- слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

-учествује у решавању  

задатака 

-врши мерења 

-одговара на питања 

-препознаје 

4. 16 Техничко гвожђе -фронтални рад 

-вербалне  методе 

-групни рад 

-индивидуални рад 

-илустративно-демонстративна 

метода 

- слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

-учествује у решавању  

задатака 

-врши мерења 
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-одговара на питања 

-препознаје 

5. 5 Обојени метали -фронтални рад 

-вербалне  методе 

-групни рад 

-индивидуални рад 

-илустративно-демонстративна 

метода 

- слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

-учествује у решавању  

задатака 

-врши мерења 

-одговара на питања 

-препознаје 

6. 6 Легуре обојених метала -фронтални рад 

-вербалне  методе 

-групни рад 

-индивидуални рад 

-илустративно-демонстративна 

метода 

- слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

-учествује у решавању  

задатака 

-врши мерења 

-одговара на питања 

-препознаје 
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7. 11 Погонски материјали (горива) -фронтални рад 

-вербалне  методе 

-групни рад 

-индивидуални рад 

-илустративно-демонстративна 

метода 

- слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

-учествује у решавању  

задатака 

-врши мерења 

-одговара на питања 

-препознаје 

8. 9 Мазива -фронтални рад 

-вербалне  методе 

-групни рад 

-индивидуални рад 

-илустративно-демонстративна 

метода 

- слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

-учествује у решавању  

задатака 

-врши мерења 

-одговара на питања 

-препознаје 

9. 4 Пластичне масе -фронтални рад 

-вербалне  методе 

- слуша 

-уочава 
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-групни рад 

-индивидуални рад 

-илустративно-демонстративна 

метода 

-изводи закључке 

-учествује у решавању  

задатака 

-врши мерења 

-одговара на питања 

-препознаје 

10. 1 Композитни материјали -фронтални рад 

-вербалне  методе 

-групни рад 

-индивидуални рад 

-илустративно-демонстративна 

метода 

- слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

-учествује у решавању  

задатака 

-врши мерења 

-одговара на питања 

-препознаје 

11. 2 Гума -фронтални рад 

-вербалне  методе 

-групни рад 

-индивидуални рад 

- слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

-учествује у решавању  
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-илустративно-демонстративна 

метода 

задатака 

-врши мерења 

-одговара на питања 

-препознаје 

12. 1 Заштитни и изолациони 

материјали 

-фронтални рад 

-вербалне  методе 

-групни рад 

-индивидуални рад 

-илустративно-демонстративна 

метода 

- слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

-учествује у решавању  

задатака 

-врши мерења 

-одговара на питања 

-препознаје 

13. 1 Стакло -фронтални рад 

-вербалне  методе 

-групни рад 

-индивидуални рад 

-илустративно-демонстративна 

метода 

- слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

-учествује у решавању  

задатака 

-врши мерења 
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-одговара на питања 

-препознаје 

14. 3 Корозија и заштита од корозије -фронтални рад 

-вербалне  методе 

-групни рад 

-индивидуални рад 

-илустративно-демонстративна 

метода 

- слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

-учествује у решавању  

задатака 

-врши мерења 

-одговара на питања 

-препознаје 

 

I         Начин остваривања програма (упутство)  

 

 Концепција овог програма омогућава да ученици прошире и продубе знања у области инжењерских материјала и да на основу 

стечених знања врше правилан избор матертијала за уграђивање у машинске конструкције (у машинству и другим гранама технике). 

 Треба објаснити зависност механичких својстава материјала од типа хемијске везе.Обрадити техничко гвожђе, технологију 

добијања сировог гвожђа и челика у најкраћим цртама, при чему је битно да ученик схвати њихова својства и да их разликује.Посебну 

пажњу обратити на дијаграм Fe-Fe3C, ради схватања образовања кристалних структура (аустенит, ферит, перлит, цементит, ледебурит) и 

утицај ових структура на понашање легура гвожђа. Својства челика треба дефинисати у зависности од садржаја угљеника. 

 У оквиру садржаја о обојеним металима и легурама настојати да се схвати ред величина легирајућих елемената у саставу легуре и 

карактеристична својства легура. Поред објашњења старог начина обележавања легура по ЈУС-у, који  даје њихов квалитативан и 

квантитативан састав, илустрације ради, треба дати и пример обележавања по једне легуре по новом начину обележавања, који је значај за 

њихову рачунарску обраду. 
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 Врста и обимсадржаја програма упућују да трба при извођењу наставе користити, поред осталих, и наставна средства: кидалицу, 

Шарпијево клатно, апарат за испитивање тврдоће и др. Такође, треба користити и серију дијапозитива (сачињени према наставном 

програму у Заводу за уџбенике и наставна средства). 

 Природа садржаја предмета упућује да се настава изводи у специјализованој учионици.  

Садржај овог предмета треба реализовати уз апсолутну корелацију са садржајима предмета: хемија, физика и технологија обраде. 

 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 (стручна 

литература, интернет, часописи, уџбеници); визуелно опажање, поређење и успостављање веза између различитих садржаја (нпр. 

повезивање садржаја преддмета са свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); тимски рад; самопроцену; презентацију 

свих 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 напредовањаи давања 

повратне информације  а оцењивање ученика се врши у складу са Правилником о оцењивању.Ученике треба оспособити и охрабрити да 

процењују сопствени напредак у остваривању задатака предмета као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 

 

II        Остваривање наставе и учења   

   

Настава се реализује кроз теоријску наставу. Програм за први разред организован је кроз 14 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, 

софвтвери, шеме, панои..),савремене наставне методе и мултимедијалне 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.  

  

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; 
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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.  

 

V  Општи принципи образовања и васпитања  

 

Кроз наставни садржај Машинских материјала реализују се и општи принципи образовања и васпитања. 

 

Наставни предмет Машински материјали 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 
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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.  

 

VI Циљеви образовања и васпитања  

 

Кроз наставу Машински материјали 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; 

 

VII Исходи образовања и васпитања  

 

Кроз наставу Машинских материјала 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, 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.  

 

VIII Стандарди образовања и васпитања  

 

Кроз наставу Машински материјали 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 учбеника је релевантан за пствариваое прпграма наставе и ушеоа 

Ппказатељи 

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. Учбеник ппдстише развпј ушенике и пмпгућава сампсталнп ушеое 

Ппказатељи 

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 

Ппказатељи 

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 

Ппказатељи 

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 
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Ппказатељи 

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 кпмпетенција наставника ће се реализпвати крпз струшнп усаврщаваое и ппхађаоем семинара из пбласти:;  

- Наставна пбласт, предмет и метпдика наставе- К1;  

- Ппушаваое и ушеое-К2;  

- Ппдрщку развпjу лишнпсти ушеника-К3;  

- Кпмуникациjу и сарадоу-К4.  

 

Улпга наставника вищеструка, jер треба да:  

- развиjа кљушне кпмпетенциjе кпд ушеника кпjе их псппспбљаваjу за живпт и рад и на таj нашин им пружа пснпву за даље ушеое;  

- пружа дпдатну ппдрщку ушеницима из псетљивих друщтвених група, талентпваним ушеницима и ушеницима са тещкпћама у развпjу, да пстваре 

пбразпвне и васпитне пптенциjале у складу са сппственим мпгућнпстима. Да би дппринеп ефикаснпсти и jеднаким правима и дпступнпсти 

щкплпваоа свих ушеника, наставник треба да има и кпмпетенциjе кпjе се пднпсе на превенциjу насиља у щкплама, мптивациjу ушеника за ушеое, 

изградоу тплеранциjе, спрешаваое дискриминациjе и другп. 

 

Стандарди квалификација ће се реализпвати крпз успещнп заврщен прпцес средоег струшнпг пбразпваоа. Прпграм средоег струшнпг пбразпваоа за 

стицаое квалификација траје шетири гпдине. Квалификација се заснива на ппису рада, циљевима и исхпдима средоег струшнпг пбразпваоа.  
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Техничко цртање са нацртном геометријом 

 

Циљ наставног предмета је стицање знања о принципима техничког цртања и нацртне гхеометрије  и њихова примена у машинству, 

као и оспособљавање ученика да ефикасно и рационално користе рачунаре на начин који не угрожава њихово физичко и ментално 

здравље.   

Задаци наставног предмета су:  

– оспособљавање ученика за схватање простора и просторне представе машинских делова, склопова, машина и постројења,    

– оспособљавање ученика за разумевање и читање техничке докуменатције, комуницирање и споразумевање у процесу производње   

-  развијање осећаја за тачност, прецизност, уредност, економичност, естетику и одговорност  

- развијање стваралачког односа и одговорности ученика према раду, као и интересовање за усавршавање у овој области  

Наставни предмет:Технишкп цртаое санаставнпм гепметријпм 

 

Редни број 

наставне теме  

Број часова  Наставни 

садржај  

Начин и поступак 

остваривања  

Активности 

ученика  

1.  Увод  1  -фронтални рад  

-вербалне  методе  

-илустративна метода  

-демонстративна 

метода  

  

- слуша  

-уочава  

-изводи закључке  

-одговара на 

питања  

-препознаје  
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-посматра  

-коришћење нових 

извора знања  

-повезивање знања  

2.  Стандарди и њихова 

примена у машинству  

7  -фронтални рад  

-вербалне  методе  

-групни рад  

-индивидуални рад  

-илустративно-

демонстративна метода  

- слуша  

-уочава  

-изводи закључке  

-учествује у 

решавању  

задатака  

-врши мерења  

-одговара на 

питања  

-препознаје  

3.  Геометријско цртање  8  -фронтални рад  

-вербалне  методе  

-групни рад  

-индивидуални рад  

-илустративно-

демонстративна метода  

- слуша  

-уочава  

-изводи закључке  

-врши мерења  

-одговара на 



166 

 

питања  

-препознаје  

4.  Основи нацртне 

геометрије  

20  -фронтални рад  

-вербалне  методе  

-групни рад  

-индивидуални рад  

-илустративно-

демонстративна метода  

-практични рад  

-лабораторијска метода  

- слуша  

-уочава  

-изводи закључке  

-учествује у 

решавању  

задатака  

-врши мерења  

-одговара на 

питања  

-препознаје  

-анализира  

5.  Аксијално пројицирање  4  -фронтални рад  

-вербалне  методе  

-групни рад  

-индивидуални рад  

-илустративно-

демонстративна метода  

  

- слуша  

-уочава  

-изводи закључке  

-врши мерења  

-одговара на 
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-практични рад  

-лабораторијска метода  

питања  

-препознаје  

-анализира  

6.  Основи техничког 

цртања  

23    

-фронтални рад  

-вербалне  методе  

-групни рад  

-индивидуални рад  

-илустративно-

демонстративна метода  

-практични рад  

-лабораторијска метода  

  

- слуша  

-уочава  

-изводи закључке  

-учествује у 

решавању  

задатака  

-врши мерења  

-одговара на 

питања  

-препознаје  

-анализира  

7.  Цртање машинских 

елемената  

6  -фронтални рад  

-вербалне  методе  

-групни рад  

- слуша  

-уочава  

-изводи закључке  

-учествује у 
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-индивидуални рад  

-илустративно-

демонстративна метода  

-практични рад  

-лабораторијска метода  

решавању  

задатака  

-врши мерења  

-одговара на 

питања  

-препознаје  

-анализира  

8.  Израда цртежа 

машинских делова 

исклопова  

6  -фронтални рад  

-вербалне  методе  

-групни рад  

-индивидуални рад  

-илустративно-

демонстративна метода  

-практични рад  

-лабораторијска метода  

- слуша  

-уочава  

-изводи закључке  

-учествује у 

решавању  

задатака  

-врши мерења  

-одговара на 

питања  

-препознаје  

-анализира  

9.  Графички рад бр.1  6  -фронтални рад  - слуша  
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-вербалне  методе  

-групни рад  

-индивидуални рад  

-илустративно-

демонстративна метода  

-уочава  

-изводи закључке  

-учествује у 

решавању  

задатака  

-врши мерења  

-одговара на 

питања  

-препознаје  

-анализира  

10.  Графички рад бр.2  7  -фронтални рад  

-вербалне  методе  

-групни рад  

-индивидуални рад  

-илустративно-

демонстративна метода  

-практични рад  

-лабораторијска метода  

- слуша  

-уочава  

-изводи закључке  

-учествује у 

решавању  

задатака  

-врши мерења  

-одговара на 

питања  
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-препознаје  

-анализира  

11.  Графички рад бр.3  10  -групни рад  

-индивидуални рад  

-илустративно-

демонстративна метода  

- слуша  

-уочава  

-изводи закључке  

-учествује у 

решавању  

задатака  

-врши мерења  

-одговара на 

питања  

-препознаје  

-анализира  

12.  Графички рад бр.4  6  -фронтални рад  

-вербалне  методе  

-илустративна метода  

-демонстративна 

метода  

  

- слуша  

-уочава  

-изводи закључке  

-учествује у 

решавању  

задатака  
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-врши мерења  

-одговара на 

питања  

-препознаје  

-анализира  

13.  Графички рад бр.5  15  -фронтални рад  

-вербалне  методе  

-групни рад  

-индивидуални рад  

-илустративно-

демонстративна метода  

- слуша  

-уочава  

-изводи закључке  

-учествује у 

решавању  

задатака  

-врши мерења  

-одговара на 

питања  

-препознаје  

-анализира  

14.  Графички рад бр.6  30  -фронтални рад  

-вербалне  методе  

-групни рад  

- слуша  

-уочава  

-изводи закључке  



172 

 

-индивидуални рад  

-илустративно-

демонстративна метода  

-учествује у 

решавању  

задатака  

-врши мерења  

-одговара на 

питања  

-препознаје  

-анализира  

 

Начин остваривања програма: 

Програм се заснива на претпоставци да је ученик стекао основна знања из области правоуглог пројецирања и котирања.Такође се 

подразумева да је ученик са елементарним геометријским конструкцијама као и геометријским телима из предмета математика. 

Настава се изводи у два облика и то фронтално и државањем вежби подељеним у групе. 

Праћење и вредновање ученика врши се у складу са општим и дидактичким упуствима за остваривање садржаја програма у средњим 

школама.Начин остваривања наставе :фронтална метода ,комбиновани рад .индивидуални рад илустровано демостративна метода. 

Садржаје програма потребно је реализовати савременим начинима и срествима.Ученике оспособити да могу користити разну литературу 

као и коришћење садржаја са интернета. 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу,свака активност је добра прилика за процену напредовањаи давања повратне 

информације  а оцењивање ученика се врши у складу са Правилником о оцењивању.Ученике треба оспособити и охрабрити да процењују 

сопствени напредак у остваривању задатака предмета као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 

Техничко цртање као и други стручни предмети треба да код ученика формирају знања ,вештине и навике неопходно за практично 

деловање и самообразовање. 
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Поред шест предвиђених графичких радова препоручује се израда домаћих радова које ученик ради у свесци А4 формата без линија. 

Веома је упутно да да наставник повремено даје тестове разноликог облика које пружају најбољи увиду стечено знање ученика. 

  Остваривање наставе и учења 

Настава се реализује кроз часове теоријске наставе и часова вежби(одељење се дели у две групе). Програм за први разред организован је 

кроз 8 наставних тема и израду 6 графичких радова. 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. . Постепено их уводити у област кроз људске потребе, принципе рада, блок-шеме и бројне примере из живота и 

праксе. 

Место остваривања наставе:Учионица. 

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,коришћење прибора за цртање, способност примене теоријских 

и практичних  знања у конкретним радним условима. 

       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.  

 

        Општи принципи образовања и васпитања 

Кроз наставни садржајпредмета техничко цртање са нацртном геометријом реализују се и општи принципи образовања и васпитања. 

 Наставни предмет техничко цртање са практичном наставом 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 кроз континуирано међусобно 

уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и вредновање напредовање ученика.  

     Циљеви образовања и васпитања 



175 

 

Кроз техничко цртање са нацртном геометријом наставу  реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

Кроз активности на теоријским часовима 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 закључују; 

  Исходи образовања и васпитања 

Кроз предмет техничко цртање са нацртном геометријом 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.  

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 учионици и на радном месту,  
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    Стандарди образовања и васпитања 

Кроз предмет Техничко цртање са нацртном геометријом 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. 
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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. 
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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.  

 

Механика 
Циљ наставе предмета механика је стицање нових и продубљивање знања механике као фундаменталне техничке науке, ради тумачења 

појава и механичких законитости у природи и њихове примене у пракси и свакодневном животу и као подлога за савладавање и 

разумевање других сродних дисциплина. 

Задаци наставе предмета механике су: 
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-стицање знања о методама решавања проблема у техници; 

- стицање знања о аксиомама статике, системима сила у равнии условима равнотеже, тежишту и раванским и решеткастим носачима, 

- стицање знања о графичком решавању проблема статике 

- стицање знања о понашању техничких материјала под дејством оптерећења која на њих делују 

-упознавање сложених напонских стања 

 

Редни 

број 

наст. 

теме 

 

Број часова Наставни садржај Начин и  

поступак 

остваривања 

програма 

Активности 

ученика у 

васпитно-

образовном 

раду 

1. 1 УВОД -индивидуални рад 

-фронтални рад 

-групни рад 

-дијалошка метода 

-илустративно 

демонстративна метода 

-решавање рачунских 

задатака 

- израда контролних 

задатака и тестова 

-израда графичких радова 

-слуша 

-уочава 

-изводи закњучке 

-решава 

задатке 

-одговара на  

питања  

-анализира 

-ради димаће 

задатке 
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2. 3 ОСНОВНИ ПОЈМОВИ И 

АКСИОМЕ  

СТАТИКЕ 

индивидуални рад 

-фронтални рад 

-групни рад 

-дијалошка метода 

-илустративно 

демонстративна метода 

-решавање рачунских 

задатака 

- израда контролних 

задатака и тестова 

-израда графичких радова 

-слуша 

-уочава 

-изводи закњучке 

-решава 

задатке 

-одговара на  

питања  

-анализира 

-ради димаће 

задатке 

3. 7 СИСТЕМ СУЧЕЉНИХ 

СИЛА У РАВНИ 

индивидуални рад 

-фронтални рад 

-групни рад 

-дијалошка метода 

-илустративно 

демонстративна метода 

-решавање рачунских 

задатака 

- израда контролних 

-слуша 

-уочава 

-изводи закњучке 

-решава 

задатке 

-одговара на  

питања  

-анализира 

-ради димаће 
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задатака и тестова 

-израда графичких радова 

задатке 

4. 15 СИСТЕМ 

ПРОИЗВОЉНИХ СИЛА 

У РАВНИ 

индивидуални рад 

-фронтални рад 

-групни рад 

-дијалошка метода 

-илустративно 

демонстративна метода 

-решавање рачунских 

задатака 

- израда контролних 

задатака и тестова 

-израда графичких радова 

-слуша 

-уочава 

-изводи закњучке 

-решава 

задатке 

-одговара на  

питања  

-анализира 

-ради димаће 

задатке 

5. 17 РАВАНСКИ НОСАЧИ индивидуални рад 

-фронтални рад 

-групни рад 

-дијалошка метода 

-илустративно 

демонстративна метода 

-слуша 

-уочава 

-изводи закњучке 

-решава 

задатке 

-одговара на  
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-решавање рачунских 

задатака 

- израда контролних 

задатака и тестова 

-израда графичких радова 

питања  

-анализира 

-ради димаће 

задатке 

6. 9 ЦЕНТАР 

(СРЕДИШТЕ) 

МАСА 

индивидуални рад 

-фронтални рад 

-групни рад 

-дијалошка метода 

-илустративно 

демонстративна метода 

-решавање рачунских 

задатака 

- израда контролних 

задатака и тестова 

-израда графичких радова 

-слуша 

-уочава 

-изводи закњучке 

-решава 

задатке 

-одговара на  

питања  

-анализира 

-ради димаће 

задатке 

7. 2 ТРЕЊЕ индивидуални рад 

-фронтални рад 

-групни рад 

-дијалошка метода 

-слуша 

-уочава 

-изводи закњучке 

-решава 



184 

 

-илустративно 

демонстративна метода 

-решавање рачунских 

задатака 

- израда контролних 

задатака и тестова 

-израда графичких радова 

задатке 

-одговара на  

питања  

-анализира 

-ради димаће 

задатке 

1. 2 УВОД У ОТПОРНОСТ 

МАТЕРИЈАЛА 

индивидуални рад 

-фронтални рад 

-групни рад 

-дијалошка метода 

-илустративно 

демонстративна метода 

-решавање рачунских 

задатака 

- израда контролних 

задатака и тестова 

-израда графичких радова 

-слуша 

-уочава 

-изводи закњучке 

-решава 

задатке 

-одговара на  

питања  

-анализира 

-ради димаће 

задатке 
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2. 4 ЗАТЕЗАЊЕ И  

ПРИТИСАК 

индивидуални рад 

-фронтални рад 

-групни рад 

-дијалошка метода 

-илустративно 

демонстративна метода 

-решавање рачунских 

задатака 

- израда контролних 

задатака и тестова 

-израда графичких радова 

-слуша 

-уочава 

-изводи закњучке 

-решава 

задатке 

-одговара на  

питања  

-анализира 

-ради димаће 

задатке 

3. 2 СМИЦАЊЕ индивидуални рад 

-фронтални рад 

-групни рад 

-дијалошка метода 

-илустративно 

демонстративна метода 

-решавање рачунских 

задатака 

- израда контролних 

-слуша 

-уочава 

-изводи закњучке 

-решава 

задатке 

-одговара на  

питања  

-анализира 

-ради димаће 
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задатака и тестова 

-израда графичких радова 

задатке 

4. 2 ГЕОМЕТРИЈСКЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ 

ПОПРЕЧНИХ ПРЕСЕКА 

индивидуални рад 

-фронтални рад 

-групни рад 

-дијалошка метода 

-илустративно 

демонстративна метода 

-решавање рачунских 

задатака 

- израда контролних 

задатака и тестова 

-израда графичких радова 

-слуша 

-уочава 

-изводи закњучке 

-решава 

задатке 

-одговара на  

питања  

-анализира 

-ради димаће 

задатке 

5. 2 УВИЈАЊЕ индивидуални рад 

-фронтални рад 

-групни рад 

-дијалошка метода 

-илустративно 

демонстративна метода 

-слуша 

-уочава 

-изводи закњучке 

-решава 

задатке 

-одговара на  



187 

 

-решавање рачунских 

задатака 

- израда контролних 

задатака и тестова 

-израда графичких радова 

питања  

-анализира 

-ради димаће 

задатке 

6. 6 САВИЈАЊЕ индивидуални рад 

-фронтални рад 

-групни рад 

-дијалошка метода 

-илустративно 

демонстративна метода 

-решавање рачунских 

задатака 

- израда контролних 

задатака и тестова 

-израда графичких радова 

-слуша 

-уочава 

-изводи закњучке 

-решава 

задатке 

-одговара на  

питања  

-анализира 

-ради димаће 

задатке 

7. 2 СЛОЖЕНА НАПОНСКА 

СТАЊА 

индивидуални рад 

-фронтални рад 

-групни рад 

-дијалошка метода 

-слуша 

-уочава 

-изводи закњучке 

-решава 
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-илустративно 

демонстративна метода 

-решавање рачунских 

задатака 

- израда контролних 

задатака и тестова 

-израда графичких радова 

задатке 

-одговара на  

питања  

-анализира 

-ради димаће 

задатке 

 

 I      НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Статика 

У уводном делу обрађују се појмови које су ученици стекли у оквиру физике у основној школи, те је потребно ослањати се на ова стечена 

знања и градиво утврдити и проширити. 

У реализацији теме статика тачке ученици треба прво да практично упознају графичко представљање сила и одређивање резултанте 

система сила. Примери из ове области могу се изабрати  из машинске праксе. 

За обраду статике крутог тела, посебну пажњу посветити новим појмовима као што су статички момент силе и спрег сила. Нужно је 

уочити разлику основних величина: силе, момента силе и спрега силе. Редукција силе у дату тачку, слагање силе и спрега, слагање више 

спрегова корисно је ради очигледније представе решавати прво графичким поступком. 

Равни и решеткасти носачи обрађују се концентричним и континуалним оптерећењима. 

Поступак одређивања координата тежишта вршити графички и аналитички, али посебну пажњу посветити аналитичком поступку који се 

касније, због своје тачности, користи у отпорности материјала. 

При излагању и утврђивању градива треба инсистирати на терминолошкој прецизности  која игра посебну улогу. При обради сваког 

обрасца извршити анализу физичког значења појединих величина које улазе у образац. 
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Отпорност материјала 

Садржај програма отпорност материјала, као посебна дисциплина се надовезује на садржаје статике чија стечена знања представљају 

основни предуслов бољег разумевања и усвајања знања из отпорности материјала. Стога је потребно пре преласка на излагање нових 

тема кратко утврдити полазне ставове статике на које се ове теме ослањају. При томе треба водити рачуна да време за утврђивање 

полазних ставова мора бити кратко и да приоритет у анализи и излагању имају садржаји нове методске јединице. 

Тако на пример, при обради аксијалног напрезања треба кратко обновити одређивање сила у штаповима без дубље анализе проблема. 

Или, код теме савијање треба инсистирати на одређивању величине максималног момента савијања, а не инсистирати на графичком  и 

рачунском решавању носача. 

II    Остваривање наставе и учења 

      

  Настава се реализује кроз теоријску наству. Програм за први разред организован је кроз 14 наставних тема. 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 и др. 

прибор, шеме, лењир, шестар...), савремене наставне методе и мултимедијалне презентације. Ученике упућивати да користе интернет и 

стручну литературу. Постепено их уводити у област кроз људске потребе, принципе рада, дијаграме.  

  

Место остваривања наставе:Учионица. 

 

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, коришћење прибора за цртање дијаграма, способност примене 

теоријских знања у конкретним радним условима. 

  Међупредметне компетенције омогућавају интеграцију у различите социјалне контексте и мреже, укључујући и оне које сада не 

познајемо, уз изградњу аутономије у просуђивању и доношењу одлука. 

  Опште и међупредметне компетенције, као најрелевантније за адекватну припрему ученика за активну партиципацију у друштву и 

целоживотно учење, су: 
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1. Компетенција за целоживотно учење; 

2. Комунокација; 

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; 

11. Предузимљивост и оријентација ка предузетништву. 

 

    Кроз наставни садржај Механика 1  реализују се и општи принципи образовања и васпитања.  

   

Наставни предмет Механика 1 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  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, допунску или додатну наставу, ванаставне активности  као и учешће у различитим 

активностима 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 Механику 1  реализоваће се и циљеви образовања и васпитања.  

   

  Кроз активности на Механици 1 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,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 Механику 1 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, 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 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 ситуацијама 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 логичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин дошао до решења 

проблема који  се свакодневно јављају.   

Ученик треба да води рачуна о дигиталним технологијама. Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. Да зна како да се понаша у 

учионици.  

  

Кроз предмет Механика 1 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.  

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.  
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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:   

- 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 
 

- Стицање знања умења и навика потребних за обављање послова у оквиру образовног профила машински техничар моторних возила   и  

оспособљавање за брзо укључивање у процес конкретне технологије рада. 

 

Задаци: 

-Овладавање технолошким поступком обраде; 

-Оспособљавање за правилну употребу алата,мерног и контролног прибора; 

-Правилно и економично коришћење средстава рада,сагледаванје њихове материјалне вредности и века трајања; 

-Оспособљавање за самостално коришћење техничке документације; 

-Развијање способности да стечена знаља успешно примењују; 

-Руковање алатима при растављању и састављању машинских подсклопова; 

-Стицање знања за правилно коришћење средстава заштите на раду; 

Наставни предмет: Практична настава  

 

Редни 

број 

наставне 

теме 

Број 

часова 

Наставни 

садржај 

Начин и 

поступак 

остваривања 

Активности 

ученика 

1 3 Увод  
-вербалне 

-комбиноване 

- слуша 

-уочава 
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-решавање 

проблема  

-демонстративан 

практичан рад у 

радионици 

 

-изводи 

закључке 

-закључује 

-одговара на 

питања 

-препознаје 

-анализира 

2 15 
Мерење и 

контролисање  

-вербалне 

-комбиноване 

-решавање 

проблема  

-демонстративан 

практичан рад у 

радионици 

-преглед дневника 

рада практичне 

наставе 

 

- слуша 

-уочава 

-изводи 

закључке 

-закључује 

-одговара на 

питања 

-препознаје 

-анализира 

-мери и 

очитава 

3 3 
Обележавање и 

оцртавање  

-вербалне 

-комбиноване 

-решавање 

- слуша 

-уочава 

-изводи 
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проблема  

-демонстративан 

практичан рад у 

радионици 

-преглед дневника 

рада практичне 

наставе 

 

закључке 

-закључује 

-одговара на 

питања 

-препознаје 

-анализира 

-учествује у 

раду 

4 21 Турпијање  

-вербалне 

-комбиноване 

-решавање 

проблема  

-демонстративан 

практичан рад у 

радионици 

-преглед дневника 

рада практичне 

наставе 

 

- слуша 

-уочава 

-изводи 

закључке 

-закључује 

-одговара на 

питања 

-препознаје 

-анализира 

-учествује у 

раду 

5 6 Сечење и резање 
-вербалне 

-комбиноване 

- слуша 

-уочава 
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-решавање 

проблема  

-демонстративан 

практичан рад у 

радионици 

-преглед дневника 

рада практичне 

наставе 

 

-изводи 

закључке 

-закључује 

-одговара на 

питања 

-препознаје 

-анализира 

-учествује у 

раду 

6 3 
Одсецање 

тестерама  

-вербалне 

-комбиноване 

-решавање 

проблема  

-демонстративан 

практичан рад у 

радионици 

-преглед дневника 

рада практичне 

наставе 

 

- слуша 

-уочава 

-изводи 

закључке 

-закључује 

-одговара на 

питања 

-препознаје 

-анализира 

-учествује у 

раду 

7 9 Обликовање 

лимова и 
-вербалне - слуша 
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профила  -комбиноване 

-решавање 

проблема  

-демонстративан 

практичан рад у 

радионици 

-преглед дневника 

рада практичне 

наставе 

 

-уочава 

-изводи 

закључке 

-закључује 

-одговара на 

питања 

-препознаје 

-анализира 

-учествује у 

раду 

8 3 Закивање 

-вербалне 

-комбиноване 

-решавање 

проблема  

-демонстративан 

практичан рад у 

радионици 

-преглед дневника 

рада практичне 

наставе 

 

- слуша 

-уочава 

-изводи 

закључке 

-закључује 

-одговара на 

питања 

-препознаје 

-анализира 

-учествује у 

раду 
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9 3 
Бушење и 

упуштање 

-вербалне 

-комбиноване 

-решавање 

проблема  

-демонстративан 

практичан рад у 

радионици 

-преглед дневника 

рада практичне 

наставе 

 

- слуша 

-уочава 

-изводи 

закључке 

-закључује 

-одговара на 

питања 

-препознаје 

-анализира 

-учествује у 

раду 

10 6 Резање навоја  

-вербалне 

-комбиноване 

-решавање 

проблема  

-демонстративан 

практичан рад у 

радионици 

-преглед дневника 

рада практичне 

наставе 

- слуша 

-уочава 

-изводи 

закључке 

-закључује 

-одговара на 

питања 

-препознаје 

-анализира 

-учествује у 
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 раду 

11 6 
Површинска 

заштита 

-вербалне 

-комбиноване 

-решавање 

проблема  

-демонстративан 

практичан рад у 

радионици 

-преглед дневника 

рада практичне 

наставе 

- слуша 

-уочава 

-изводи 

закључке 

-закључује 

-одговара на 

питања 

-препознаје 

-анализира 

-учествује у 

раду 

12 3 Лемљење 

-вербалне 

-комбиноване 

-решавање 

проблема  

-демонстративан 

практичан рад у 

радионици 

-преглед дневника 

рада практичне 

- слуша 

-уочава 

-изводи 

закључке 

-закључује 

-одговара на 

питања 

-препознаје 

-анализира 
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наставе -учествује у 

раду 

13 12 Заваривање 

-вербалне 

-комбиноване 

-решавање 

проблема  

-демонстративан 

практичан рад у 

радионици 

-преглед дневника 

рада практичне 

наставе 

- слуша 

-уочава 

-изводи 

закључке 

-закључује 

-одговара на 

питања 

-препознаје 

-анализира 

-учествује у 

раду 

14 18 

Састављање и 

растављање 

машина и 

њихових 

склопова 

-вербалне 

-комбиноване 

-решавање 

проблема  

-демонстративан 

практичан рад у 

радионици 

-преглед дневника 

рада практичне 

- слуша 

-уочава 

-изводи 

закључке 

-закључује 

-одговара на 

питања 

-препознаје 
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наставе -анализира 

-учествује у 

раду 

 

 

I         Начин остваривања програма(упутство) 

 Програм је сачињен тако да омогући поступно савладавање почетних знања, умења и вештина ручне и машинске обраде, спајања, 

састављања и растављања 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 извести по могућности на употребном материјалу. Није обавезно сва поглавља реализовати строго по наведеном 

редоследу. Реализацију програма, по потреби, прилагодити могућностима снадбевања материјалом и опремом, односно могућношћу 

коришћења расположивих средстава рада, а придржавати се предвиђеног времена. 

           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 . 

          Знчајно је у току обуке посветити посебну пажњу, поштовању радне дисциплине и мерама заштите на раду. Упозорити ученике на 

одговорност у обављању послова и значај поштовања прописа за рад. 
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          Садржаје програма је неопходно реализовати савременим наставним методама и средствима. У оквиру сваке програмске целине, 

ученике треба оспособљавати за: самостално проналажење, систематизовање и коришћења информација из различитих извора (стручна 

литература, интернет, часописи, уџбеници); визуелно опажање, поређење и успостављање веза између различитих садржаја (нпр. 

повезивање садржаја предмета са свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); тимски рад; самопроцену; презентацију 

својих радова и групних пројеката  и ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију.Ученике обучити за правилно руковање мерним 

,резним и алатима за лемљење и заваривање приликом спајања материјала. Приликом сваке наставне теме нагласити мере заштите на раду 

и правилно и безбедно коришћење ХТЗ-е опреме. 

         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 оспособљавати и охрабривати да 

процењују сопствени напредак у остваривању задатака предмета,ослободити их страхова приликом самосталног извођења практичних 

вежби и захвата, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 

 

II        Остваривање наставе и учења  

 Настава се реализује кроз теоријску и практичну наству. Програм за први разред организован је кроз 14 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,школска радионица. 

 

III      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 
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рад на радном месту и радионици уважавање гледишта других ученика, однос према раду, способност примене теоријских и практичних  

знања у конкретним радним условима. 

   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 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); 
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 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 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. 
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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,  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.  

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 месту. 

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. 
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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. 
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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. 
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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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Б: ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 

Грађанско васпитање 
 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 

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 

На крају часа, 

ученик ће бити у 

стању да: учествује 

у доношењу 

правила понашања 

у групи и поштује 

их; 

препозна појаве 
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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? 

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 

безбедност; 

предлаже 

активности које 

доприносе 

повећању 

безбедности 

младих; 

критички разматра 

утицај медија на 

ГЛОБАЛИЗАЦ

ИЈА 

22 Шта је глобализација? Које су њене 

вредности? У којим све областима 

живота се одвијају процеси 

глобализације. 

Предности и недостаци 

глобализације. 

Како мале државе као што је наша, 

могу сачувати идентитет у глобалном 
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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)? 

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 

процесу 

глобализације; 

наведе основне 

захтеве 
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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 

Култура, спорт, уметност и процес 

глобализације. 

Који су аргументи 

антиглобалистичког покрета и за шта 

се он залаже? 

антиглобалистички

х покрета. 
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их окружује. Програм је тако конципиран да одговара ученицима са различитим искуствому 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 ове 

компетенције које се постепено развијају. Свака дискусија је 

прилика да се ученици подстичу на активно 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 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 школеи 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 подацимаможе се обавити интервју са ученицима који су били 

укључени у инциденте. Група, која се определи за истраживање електронскогнасиља 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 
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групе, може се радити 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 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 

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 грађансковаспитање у школи? Има ли смисла покретање грађанскихакција? 

На основу чега знамо да ли је наша група демократска? Којих правила у раду ћемо се придржавати да би свима било добро? 

 

Тема: БЕЗБЕДНОСТ МЛАДИХ 
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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 да изађу због стампеда који се створио.  

Кафић није имао обележен пут у случају пожара, што је за такве локале обавезно.  
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Млади и насиље 

 

Насиље младих људи представља један од највидљивијихоблика 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 ненамерне 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. 
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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 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.  
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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 документ који би мултинационалне компаније правно обавезао на поштовање 

широке лепезе људских права широм света. 

 

Верска настава 
 

Допунска настава 

Српски језик и књижевност 
          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 шаспва  Нашин и ппступак 
пствариваоа  

Активнпсти   
ушеника  

       Језик  
     

 10  - фрпнтални рад  
- индивидуални рад  
- кпмбинпвани рад  
- вербалне метпде  
- демпнстративне   
  метпде  

- рещаваое прпблема  

- слуща  
- упшава  
- извпди закљушке  
- ради уз ппмпћ  
  наставника   
- пдгпвара на питаоа  
- пбјащоава  
- анализира  

      Коижевнпст     15  - фрпнтални рад  
- индивидуални рад  
- кпмбинпвани рад  
- вербалне метпде  
- демпнстративне   
  метпде  

- рещаваое прпблема  

  

- слуща  
- упшава  
- извпди закљушке  
- ради уз ппмпћ  
  наставника   
- пдгпвара на питаоа  
- пбјащоава  
- анализира  

  Језишка култура    
 

 10  - фрпнтални рад  
- индивидуални рад  
- кпмбинпвани рад  
- вербалне метпде  
- демпнстративне   
  метпде  

- рещаваое прпблема  

  

- слуща  
- упшава  
- извпди закљушке  
- ради уз ппмпћ  
  наставника   
- пдгпвара на питаоа  
- пбјащоава  
- анализира  

 

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 
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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 
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 

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 

 

5 
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их користи 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              

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 
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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 

 

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 

•  
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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.) 

 

      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 
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        –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 
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       (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 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;  
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-;активности ученика на часовима  

 

Историја 

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. 

 

Област/Тема Број часова Садржај Исходи 

Србија и Црна 

Гора од средине 

19. века до Првог 

светског рата 

3 Политичко-историјски 

оквир (Српска револуција 

1804–1835 – 

националноослободилачка 

и социјална обележја, 

организација устаничке 

државе, вожд Карађорђе 

Петровић 

и кнез Милош Обреновић, 

борба за аутономију, 

Сретењски устав, 

● током XIX и 

почетком XX века; 

● уочи и објасни на 

историјској карти 

промене граница 

српске државе 

током XIX и 

почетком XX века; 

● лоцира места 

најважнијих битака 

које су вођене 

током Српске 

револуције, 

ослободилачких 

ратова 1876–1878. и 
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укидање феудализма; 

Турски устав, 

Уставобранитељски 

режим 1842–1858 

– развој државних 

установа; друга владавина 

Милоша и Михаила 

Обреновића; владавина 

Милана и Александра 

Обреновића – Устав из 

1869. године, 

ослободилачки ратови 

1876–1878, територијално 

проширење и независност, 

оснивање политичких 

странака, проглашење 

краљевине, српско-

бугарски рат, устави из 

1888. 

и 1901, Мајски преврат; 

владавина краља Петра I 

Карађорђевића – Устав из 

1903. 

Балканских ратова; 

 

Први светски рат 

1914 – 1918, и 

револуције у 

Русији 

3 Политичко-историјски 

оквир (сукобљени 

интереси великих сила, 

савезништва и фронтови, 

преломнице рата; губици 

и жртве, водеће личности 

● разуме узроке и 

међународни 

контекст избијања 

Првог светског 

рата; 

● опише ток Првог 

светског рата; 
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држава у сукобу 

● човек у рату – живот у 

позадини и на фронту; 

револуције 

у Русији и Европи -  

Фебруарска револуција, 

Октобарска револуција и 

грађански рат, утицај 

Октобарске револуције на 

прилике у Европи, 

Србија и Црна Гора у 

Великом рату – одбрана 

отаџбине 1914. године, 

војни слом 1915. године, 

Албанска голгота, 

окупациони системи, 

репресија, покушаји 

мењања националног 

и културног идентитета 

српског становништва, 

глад и епидемије; влада, 

војска и народ у 

избеглиштву, Солунски 

фронт, ослобођење 

Краљевине Србије и 

југословенских покрајина 

Аустроугарске, допринос 

победи Антанте; 

најзначајније војне и 

● наведе и анализира 

преломне догађаје 

Првог светског 

рата; 

● сагледа утицај 

ратних искушења 

на појаву 

револуционарних 

идеја и покрета; 

● разуме разлоге због 

који је Србија ушла 

у ратни сукоб са 

Аустроугарском и 

Немачком; 

● лоцира места 

најважнијих битака 

које је српска 

војска водила 

током Првог 

светског рата. 
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политичке личности 

Други светски рат 

1939 – 1945. 

3 Политичко-историјски 
оквир (карактер рата и 
главни фронтови; победе 
Сила осовине у првој фази 
рата; образовање 
Антифашистичке 
коалиције; прекретнице у 
рату – Москва, 
Стаљинград и Ел Аламејн; 
геноцид, холокауст и 
концентрациони логори; 
покрети отпора у Европи; 

● разуме узроке и 

међународни 

контекст 

избијања 

Другог светског 

рата; 

● опише ток 

Другог светског 

рата; 

● наведе и 

анализира 

преломне 

догађаје Другог 

светског рата; 

● уочи 

посебности 

Другог светског 

рата у 

Југославији и 

препозна 

његову 

антиокупаторск

у, националну, 

верску и 

идеолошку 

садржину; 

 

 

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 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; 

 

Музичка уметност 

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 

3 
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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: 
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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 
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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 

11 
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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 

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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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 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; 

 

IV Међупредметне компетенције 
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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;  

-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. 
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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.  

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;  
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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. 

 

Математика 
Допунски рад се организује за ученике који , из објективних разлога , у редовној настави не постижу задовољавајуће резултате , 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. 

часова 

Садржај 

Логика и скупови 3 Основне скуповне операције, композиција функција, релације 

Реални бројеви и 

пропорционалност 

 

 

 

4 Приближна вредност реалног броја, операције у скупу R,Продужеа 

пропорција, Примена пропорционалности, Процентни рачун  

 

Линеарне једначине 

и 

неједначине.Системи 

линеарних једначина. 

Рационални 

алгебарски изрази 

 

 

6 
Линеарне једначине са једном непознато, Линеране неједначине, 

Систем од 2 једначине са 2 непознате, Полиноми-квадрат бинома, 

Разлика квадрата,Збир и разлика кубова. 

Увод у геометрију.Сличност и 

изометријске трансформације 

 

 

 

 

5 

 

Подударност троуглова ,Сабирање вектора, Основне конструкције 

троугла, Талесова теорема ,Централна и осна симетрија. 
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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 математике: 

– Поступност (од простијег ка сложенијем) 

– 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.  

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. 
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Рачунарство и информатика 
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 

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 

-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 
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перформансе рачунара Софтвер, 
појам и улога у РС 

 Врсте софтвера Намена сваке 

врсте софтвсра 

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 

• 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 

 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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 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 
фрејмова 

 Интерактивна презентација 
(хиперлинкови и дугмад) 

 Штампање презентације 
 Подешавање презентације 

зајавно приказивање 
 Сараднички рад при изради 
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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 
• Дељење ресурса локалне мреже 
• Навигација кроз локалну мрежу 
Повезивање локалне мреже са 

глобалном мрежом (интернетом) 

• 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 

 

 

 

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 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; 

 

Географија 
Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде знање. 

Циљ је разумевање, препознавање, отклањање нејасноћа, брже и квалитетније усвајање знања, умећа и вештина из наставног градива и 

постизање бољег општег успеха из предмета. 

 

Редни 

број 

наставне 

теме 

Број 

часова 

Наставни 

садржај 

Начин и поступак 

остваривања 
Активности ученика 
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2. 3 

 

 

 

Становништво, 

религија, култура 

 

 

 

 

Дијалошка метода, 

демонстративна, 

фронтални облик рада 

 

 

- слуша, уочава, 

одговара на питања, 

оријентише се на 

карти уз помоћ 

наставника 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Насеља 

 

 

 

 

Илустративно - 

демонстративна метода, 

дијалошка, аудио 

визуелна метода;  

фронтални и групни 

облик рада 
 

 

 

- слуша, уочава, 

одговара на питања, 

усваја знања 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

Политичке и 

економске 

карактеристике 

савременог света 

 

 

 

Дијалошко - 

демонстративна метода; 

рад у групи, фронтални 

облик рада 

 

 

- разговара, утврђује 

 

 

 

 

Упутство 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 али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних 

карактеристика ученика.  

 

II Оставаривање наставе и учења  

Дппунска настава се реализује крпз тепријску наставу. Прпграм за први  разред прганизпван је крпз  3 наставне теме. Наставник кпристи 

разлишите метпде и пблике рада. У настави се мпгу кпристити разлишита наставна средства (рашунар, прпјектпр, щеме, панпи..)  

 

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; 

 

Физик

а 
Допунс

ки 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. 

часова 

Садржај Исходи 
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Кинематика 

 

 

 

 

 

 

3 

Механичко кретање, вектор положаја 

и померај. Путања и пут. 

Средња и тр.а брзина. Убрзање, танг. и 

нормална компонента убрзања.. 

Кретање са убрзањем g  

Kружно кретање материјалне тачке, 

појмови и величине које га дефинишу. 

Веза између угаоних и лин.величина. 

Круто тело, транс. и рота. кретање. 

– анализира и графички приказује законе 

равномерног, равномерно пр. праволинијског и 

кружног кретања; 

– анализира различите облике кретања и одређује 

њихове параметре; 

– решава једноставније  задатке  

-познаје формуле и повезује физичке величине  

-претвара мерне јединице 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика 

 

 

 

 

 

 

3 

Силе у механици  

Маса и импулс. 

Њутнови закони механике 

Трење.  

Центрипетална сила. Силе код 

кружног кретања. 

Момент силе.Момент 

инерције.Момент импулса. 

Основни закон динамике ротације. 

 

– објасни дејство центрипеталне и центрифугалне 

силе, 

 -препознаје их и схвата њихов значај у конкретним 

примерима (кретање возила у кривини, кружење 

сателита око Земље, цетрифугирање...); 

– користи аналогију између величина и закона 

транслаторног и ротац. кретања 

– решава једноставније  задатке  

-познаје формуле и повезује физичке величине  

-претвара мерне јединице 

 

 

 

Гравитационо и 

 

 

 

 

Њутнов закон гравитације. 

 Тежина тела, бестежинско стање. 

Гравитационо поље. Јачина 

гравитационог поља. 

Кулонов закон ,јачина ел.поља 

-повеже утицај гравитације са кретањем тела, 

појавама и процесима на Земљи и у Сунчевом 

систему; 

– разликује појмове Земљине теже и тежина тела,  

-разуме разлику између масе и тежине тела и познаје 
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електрично поље 3 Потенцијал, рад и напон у пољу. 

 

услове за  бестеж. стање. 

-дефинише Кулонов закон  

– решава једноставније  задатке  

-познаје формуле и повезује физичке величине  

-претвара мерне јединице 

 

 

 

 

Закони одржања 

 

 

 

 

4 

Кинетичка енергија. Рад и промена 

кинетичке енергије. Снага. Рад, снага и 

кинетичка енергија код ротационог 

кретања.Потенцијална енергија грав. 

интеракције.Закон одржања енергије у 

механици .Закон одржања момента 

импулса(пируете). 

-анализира и повезује појмове механички рад, снага, 

кинетичка и потенцијална енергија; 

– користи законе одржања импулса и механичке 

енергије и препознаје их у окружењу; 

– решава једноставније  задатке  

-познаје формуле и повезује физичке величине  

-претвара мерне јединице  

 

 

Молекулска 

физика 

 

 

2 

Чврста тела, кристали,Еластичност 

Течности-површински напон и 

вискозност 

Молекулско кинетичка теорија гасова  

Једначина стања идеалног гаса 

Изопроцеси и гасни закони 

– повеже макроскопске карактеристике гаса са 

микроскопским карактеристикама кретања молекула, 

-користи једначину стања идеалног гаса (P,V,T) 

– користи одговарајуће појмове, величине и законе за 

описивање енергетских трансформација у топлотним 

процесима и примењује их на примерима 
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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.  

III Праћење и вредновање наставе и учења  
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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; 
 

Хемија 
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 

( ко има ) 

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, 

- 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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ковалентна веза и 

кристалне решетке 

Дисперзни 

системи 

4 часа 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 

2.ХЕ.1.1.3. 

2.ХЕ.1.1.4. 

2.ХЕ.2.1.3. 

2.ХЕ.3.1.3. 
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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, 

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 

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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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, 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. 
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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 

употребе постројења 

за пречишћавање 

воде и ваздуха, 

индустријских 

филтера, 

аутомобилских 

катализатора и 

сличних уређаја у 

свакодневном животу 

и индустрији - 

2.XE.1.5.2. 

2.XE.2.5.1. 
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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 

квалитета животне 

средине 

укупно 37 

часова 
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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.  
 

Машински материјали 
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 Мотори СУС II разред.  

  

  

Редни број 

наставне теме  
Број 

часова  
Наставни садржај  

Начин и 

поступак 

остваривања  

Активности 

ученика  

1.  2  
ОТО (бензински) четворотактни 

мотори  

-индивидуални 

рад  

-фронтални рад  

-дијалошка 

метода  

  

Ученици: 

посматрају, питају, 

уз помоћ наставника 

записују, изводе  

закључке,  

одговарају на 

питања  

2.  2  Систем напајања ОТО мотора -индивидуални Ученици: 
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горивом  рад  

-фронтални рад  

-дијалошка 

метода  

  

посматрају, питају, 

уз помоћ наставника 

записују, изводе  

закључке,  

одговарају на 

питања  

3.  1  Паљење ОТО мотора  

-индивидуални 

рад  

-фронтални рад  

-дијалошка 

метода  

-илустративна 

метода  

Ученици: 

посматрају, питају, 

уз помоћ наставника 

записују, изводе  

закључке,  

одговарају на 

питања  

4.  1  Дизел мотори  

-индивидуални 

рад  

-фронтални рад  

-дијалошка 

метода  

  

Ученици: 

посматрају, питају, 

уз помоћ наставника 

записују, изводе  

закључке,  

одговарају на 

питања  

5.  1 
Сустем за убризгавање горива 

дизел мотора  

-индивидуални 

рад  

-фронтални рад  

-дијалошка 

метода  

  

Ученици: 

посматрају, питају, 

уз помоћ наставника 

записују, изводе  

закључке,  

одговарају на 

питања  

6.  1  Систем за хлађење мотора 

-индивидуални 

рад  

-фронтални рад  

-дијалошка 

метода  

  

Ученици: 

посматрају, питају, 

уз помоћ наставника 

записују, изводе  

закључке,  

одговарају на 

питања  

7  1 Систем за подмазивање мотора   -индивидуални Ученици: 
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рад  

-фронтални рад  

-дијалошка 

метода  

-илустративна 

метода  

посматрају, питају, 

уз помоћ наставника 

записују, изводе  

закључке,  

одговарају на 

питања   

8 1 
Техничко опслуживање мотора 

СУС 

-индивидуални 

рад  

-фронтални рад  

-дијалошка 

метода  

 

Ученици: 

посматрају, питају, 

уз помоћ наставника 

записују, изводе  

закључке,  

одговарају на 

питања  

Укупно часова  10    

 

 

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;  
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Техничко цртање са нацртном геометријом 
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 Техничко цртање са нацртном геометријом  

  

Редни број 

наставне теме  

Број 

часова  

Наставни садржај  Начин и 

поступак 

остваривања  

Активности ученика  

1.  3  Стандарди и њихова 

примена у 

машинству  

-индивидуални 

рад  

-фронтални рад  

-дијалошка 

метода  

  

Ученици: посматрају, питају, 

уз помоћ наставника записују, 

изводе  закључке,  одговарају 

на питања  

2.  3  Геометријско 

цртање  

-индивидуални 

рад  

-фронтални рад  

-дијалошка 

метода  

  

Ученици: посматрају, питају, 

уз помоћ наставника записују, 

изводе  закључке,  одговарају 

на питања  

3.  7  Основи нацртне -индивидуални Ученици: посматрају, питају, 

уз помоћ наставника записују, 



264 

 

геометрије  рад  

-фронтални рад  

-дијалошка 

метода  

-илустративна 

метода  

изводе  закључке,  одговарају 

на питања  

4.  1  Аксијално 

пројицирање  

-индивидуални 

рад  

-фронтални рад  

-дијалошка 

метода  

  

Ученици: посматрају, питају, 

уз помоћ наставника записују, 

изводе  закључке,  одговарају 

на питања  

5.  9  Основи техничког 

цртања  

-индивидуални 

рад  

-фронтални рад  

-дијалошка 

метода  

  

Ученици: посматрају, питају, 

уз помоћ наставника записују, 

изводе  закључке,  одговарају 

на питања  

6.  2  Цртање машинских 

елемената  

-индивидуални 

рад  

-фронтални рад  

-дијалошка 

Ученици: посматрају, питају, 

уз помоћ наставника записују, 

изводе  закључке,  одговарају 

на питања  
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метода  

  

7.  3  Израда цртежа 

машинских делова 

исклопова  

-индивидуални 

рад  

-фронтални рад  

-дијалошка 

метода  

-илустративно-

демонстративна 

метода  

Ученици: посматрају, питају, 

уз помоћ наставника записују, 

изводе  закључке,  одговарају 

на питања  

Укупно часова  28        

  

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; 

 

Механика 

Циљеви допунске наставе су: 

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, откланњања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из наставног 

градива. 

 

Редни 

број 

наст. 

теме 

 

Наставни садржај Начин и  

поступак 

остваривања 

програма 

Активности 

ученика у 

остваривању  

програма 

Број 

часова 
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2. СИСТЕМ СУЧЕЉНИХ 

СИЛА У РАВНИ 

-индивидуални рад 

-рад у пару 

-групни рад 

-дијалошка метода 

-илустративно 

демонстративна метода 

-вежбе 

 

-слуша 

-уочава 

-изводи закњучке 

-решава 

задатке 

-одговара на  

питања  

-анализира 

-ради димаће задатке 

2 

3. СИСТЕМ ПРОИЗВОЉНИХ 

СИЛА У РАВНИ 

-индивидуални рад 

-фронтални рад 

-групни рад 

-дијалошка метода 

-илустративно 

демонстративна метода 

-вежбе 

 

-слуша 

-уочава 

-изводи закњучке 

-решава 

задатке 

-одговара на  

питања  

-анализира 

-ради димаће задатке 

3 
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4. РАВАНСКИ НОСАЧИ -индивидуални рад 

-фронтални рад 

-групни рад 

-дијалошка метода 

-илустративно 

демонстративна метода 

-вежбе 

 

-слуша 

-уочава 

-изводи закњучке 

-решава 

задатке 

-одговара на  

питања  

-анализира 

-ради димаће задатке 

4 

5. САВИЈАЊЕ -индивидуални рад 

-фронтални рад 

-групни рад 

-дијалошка метода 

-илустративно 

демонстративна метода 

-вежбе 

 

-слуша 

-уочава 

-изводи закњучке 

-решава 

задатке 

-одговара на  

питања  

-анализира 

-ради димаће задатке 

6 
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Практична настава 
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. 

-оцењивање  

Наставни 

садржај/активност 

Број 

часова 

Начин и поступак остваривања Активности ученика 

 

 

 

 

 

Мерење и 

контролисање 

 

 

 

 

 

  

    3 

-вербалне 

-комбиноване 

-решавање проблема  

-демонстративан 

-практичан рад у радионици 

-преглед дневника рада практичне 

наставе 

 

- слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

-закључује 

-одговара на питања 

-препознаје 

-анализира 

-мери и очитава 

 

 

 

 
-вербалне - слуша 
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Обележавање и 

оцртавање 

 

 

 

 

   3 

-комбиноване 

-решавање проблема  

-демонстративан 

-----практичан рад у радионици 

-преглед дневника рада практичне 

наставе 

 

-уочава 

-изводи закључке 

-закључује 

-одговара на питања 

-препознаје 

-анализира 

-учествује у раду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Турпијање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

-вербалне 

-комбиноване 

-решавање проблема  

-демонстративан 

-----практичан рад у радионици 

-преглед дневника рада практичне 

наставе 

 

 

 

- слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

-закључује 

-одговара на питања 

-препознаје 

-анализира 

-учествује у раду 

 

 

 

 

  

 

 

 

-вербалне 

-комбиноване 

- слуша 

-уочава 
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Закивање 

 

 

 

2 

-решавање проблема  

-демонстративан 

-----практичан рад у радионици 

-преглед дневника рада практичне 

наставе 

 

-изводи закључке 

-закључује 

-одговара на питања 

-препознаје 

-анализира 

-учествује у раду 

 

 

 

 

 

 

Лемљење 

  

 

 

 

 

 

2 

-вербалне 

-комбиноване 

-решавање проблема  

-демонстративан 

-----практичан рад у радионици 

-преглед дневника рада практичне 

наставе 

 

- слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

-закључује 

-одговара на питања 

-препознаје 

-анализира 

-учествује у раду 

Заваривање 2 -вербалне 

-комбиновани 

-демонстративан 

-----практичан рад у радионици 

 

- слуша 

-закључује 

-препознаје 

-учествује у раду 
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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 практичну наставу. Програм за први разред организован је кроз 6 наставних садржаја. Наставник користи 

различите методе и облике рада. У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар,пројектор,мерни и контролни 

алат,алат за лемљење и заваривање, 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 
          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 шаспва  Нашин и ппступак 
пствариваоа  

Активнпсти   
ушеника  

       Језик  
     

 10  - фрпнтални рад  
- индивидуални рад  
- кпмбинпвани рад  
- вербалне метпде  
- демпнстративне   
  метпде  

- рещаваое прпблема  

- слуща  
- упшава  
- извпди закљушке  
- ради уз ппмпћ  
  наставника   
- пдгпвара на питаоа  
- пбјащоава  
- анализира  

      Коижевнпст     15  - фрпнтални рад  
- индивидуални рад  
- кпмбинпвани рад  
- вербалне метпде  
- демпнстративне   
  метпде  

- рещаваое прпблема  

  

- слуща  
- упшава  
- извпди закљушке  
- ради уз ппмпћ  
  наставника   
- пдгпвара на питаоа  
- пбјащоава  
- анализира  

  Језишка култура    
 

 10  - фрпнтални рад  
- индивидуални рад  
- кпмбинпвани рад  
- вербалне метпде  
- демпнстративне   

- слуща  
- упшава  
- извпди закљушке  
- ради уз ппмпћ  
  наставника   
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  метпде  

- рещаваое прпблема  

  

- пдгпвара на питаоа  
- пбјащоава  
- анализира  

  
  

     

  
  

          

  
 

Укупнп часпва    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;  
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Енглески језик 

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 

дискусија на састанцима, који 

се односе на мање сложене 

садржаје из струке, уколико се 

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 

 

5 
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говори разговетно стандардним 

језиком, поставља питања и 

тражи објашњења у вези са 

темом дискусије/разговора 

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 

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 
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10 
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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 

 

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 • препознаје и правилно користи 
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ЈЕЗИКУ  

 

 

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. 

 

– 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 

 

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) 

 

 

 

 

 

10 
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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.  

 

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;  



279 

 

- учешћа ученика на такмичењима; 

- усмено излагање;  

-;активности ученика на часовима  
 

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. 

 

 

Област/Тема 
Број 

часова 
Садржај Исходи 

Србија и Црна Гора 

од средине 19. века 

до Првог светског 

рата 

 

3 

Политичко-историјски 

оквир (Српска револуција 

1804–1835 – 

националноослободилачка 

и социјална обележја, 

организација устаничке 

државе, вожд Карађорђе 

Петровић 

и кнез Милош Обреновић, 

борба за аутономију, 

● идентификује 

основне одлике 

периода од краја 

XVIII века до 

Првог светског 

рата у историји 

српског народа; 

● објасни узроке и 

последице Српске 

револуције, 

ослободилачких 

ратова 1876 -1878. 

и Балканских 
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Сретењски устав, 

укидање феудализма; 

Турски устав, 

Уставобранитељски 

режим 1842–1858 

– развој државних 

установа; друга владавина 

Милоша и Михаила 

Обреновића; владавина 

Милана и Александра 

Обреновића – Устав из 

1869. године, 

ослободилачки ратови 

1876–1878, територијално 

проширење и независност, 

оснивање политичких 

странака, проглашење 

краљевине, српско-

бугарски рат, устави из 

1888. 

и 1901, Мајски преврат; 

владавина краља Петра I 

Карађорђевића – Устав из 

1903, напредак 

парламентаризма; 

спољнополитичко 

окружење; Црна Гора – 

територија и 

становништво, унутрашња 

ратова; 

● уочи утицај 

европских 

збивања и идејних 

покрета на развој 

српске 

националне и 

државне идеје 

током XIX и 

почетком XX 

века; 

● уочи и објасни на 

историјској карти 

промене граница 

српске државе 

током XIX и 

почетком XX 

века; 

● лоцира места 

најважнијих 

битака које су 

вођене током 

Српске 

револуције, 

ослободилачких 

ратова 1876–1878. 

и Балканских 

ратова; 

● опише улогу 

истакнутих 

личности у 

Српској 

револуцији, у 

развоју државних 

иституција и 
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и спољна политика 

владика Петра I и Петра II 

и кнежева Данила и 

Николе Петровића; 

формирању 

модерног 

политичког 

система; 

● изведе закључак о 

значају 

уставности за 

развој модерног 

● политичког 

система; 

● сагледа значај и 

последице 

привредног 

напретка на развој 

српског друштва; 

● наведе и опише 

највећа културна 

достигнућа код 

Срба током XIX и 

почетком XX 

века; 

● именује 

најважније 

личности које су 

заслужне за развој 

српске културе 

током XIX и 

почетком XX 

века; 

 

Први светски рат 

1914-1918, и 

револуције у Русији 

3 ● Политичко-историјски 

оквир (сукобљени 

интереси великих сила, 

савезништва и 

● . разуме узроке и 
међународни 

контекст 
избијања Првог 

светског рата; 
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фронтови, преломнице 

рата; губици и жртве, 

водеће личности држава 

у сукобу; човек у рату – 

живот у позадини и на 

фронту; револуције 

у Русији и Европи – 

Фебруарска 

револуција, Октобарска 

револуција и грађански 

рат, утицај Октобарске 

револуције на прилике 

у Европи, 

револуционарно врење, 

револуције у Мађарској 

и Немачкој, анархија и 

распад великих 

царстава; Србија и 

Црна Гора у Великом 

рату – одбрана 

отаџбине 1914. године, 

војни слом 1915. 

године, Албанска 

голгота, окупациони 

системи, репресија, 

покушаји мењања 

националног 

и културног идентитета 

српског становништва, 

глад и епидемије; 

влада, војска и народ у 

● опише ток Првог 

светског рата; 
● наведе и 

анализира 
преломне 

догађаје Првог 
светског рата; 

● сагледа утицај 

ратних 
искушења на 

појаву 
револуционарни

х идеја и 
покрета; 

● разуме разлоге 
због који је 

Србија ушла у 

ратни сукоб са 
Аустроугарском 

и Немачком; 
● лоцира места 

најважнијих 
битака које је 

српска војска 
водила током 

Првог светског 

рата; 
● анализира 

последице Првог 
светског рата за 

српски народ; 
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избеглиштву, Солунски 

фронт, ослобођење 

Краљевине Србије и 

југословенских 

покрајина 

Аустроугарске, 

допринос победи 

Антанте; најзначајније 

војне и политичке 

личности; 

југословенска идеја, 

чиниоци 

југословенског 

уједињења – српска 

влада, Југословенски 

одбор, Народно вијеће 

СХС, утицај 

међународних прилика 

на настанак  

На     југословенске 

државе 

Други светски рат 

1939-1945. 

3 ● Политичко-историјски 

оквир (карактер рата и 

главни фронтови; победе 

Сила осовине у првој 

фази рата; образовање 

Антифашистичке 

коалиције; прекретнице у 

рату – Москва, 

Стаљинград и Ел 

● разуме узроке и 

међународни 

контекст 

избијања Другог 

светског рата; 

● опише ток 

Другог светског 

рата; 

● наведе и 
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Аламејн; геноцид, 

холокауст и 

концентрациони логори; 

покрети отпора у 

Европи; ратна 

свакодневица; 

савезничке конференције 

– Техеран, Јалта, 

Потсдам; људски и 

материјални губици, 

модерна војна 

технологија – употреба 

атомског оружја; 

Југославија у Другом 

светском рату – 

приступање Тројном 

пакту и војни пуч 27. 

марта 1941, 

Априлски рат и 

војни 

слом, окупација, 

деоба територија и 

квислиншки 

режими, Независна 

Држава Хрватска и 

политика геноцида над 

Србима, Јеврејима и 

Ромима; устанци и 

организовани покрети 

отпора, револуционарно 

освајање власти, грађански 

рат, најзначајније војне 

анализира 

преломне 

догађаје Другог 

светског рата; 

● уочи посебности 

Другог светског 

рата у 

Југославији и 

препозна његову 

антиокупаторску

, националну, 

верску и 

идеолошку 

садржину; 

● анализира 

последице 

Другог светског 

рата за српски 

народ; 

● образложи 

допринос 

југословенских 

антифашистички

х покрета 

победи 

савезника у 

Другом 

светском рату; 
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операције, савезничка 

политика према 

Југославији, основи новог 

државног уређења, 

завршне операције за 

ослобођење 

југословенског простора, 

жртве рата и допринос 

савезничкој победи). 

 

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; 
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Музичка уметност 

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 

3 
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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,  
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- 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 

2 
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5. Вратило 

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 

11 



290 

 

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 

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 
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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  

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; 



294 

 

 

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;  

-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. 
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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.  

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:  
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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. 

 

Математика 
Циљ додатне наставе је да омогући обдареним и талентованим ученицима да прошире и да продубе своја знања и вештину из математике, 

као и да подстиче ученике на самосталан рад, развој логичког, стваралачког и критичког мишљења и да доприносе њиховом 

оспособљавању за даље самообразовање. Она пружа прилику да се изразе, додатно обликују и оснаже креативни и развојни потенцијали 

ученика. 
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Област Бр. 

часова 

Садржај 

Логика и скупови 3 Релације, Функционалне једначине, Комбинаторика 

Реални бројеви и 

пропорционалност 

 

 

 

5 
Периодични децимални бројеви, Апсолутна вредност реалног 

броја,Приближне вредности реалсног броја, Сложенији докази у 

скупу R, Примена пропорционалности-рачун расподеле и мешања 

 

Линеарне једначине 

и 

неједначине.Системи 

линеарних једначина 

 

 

3 

Једнчине и неједначине (апсолутна вредност), Систем од 3 једначине 

са 3 непознате, Линеарна функција, Полиноми (Безуова теорема) 

 

Увод у 

геометрију.Сличност 

и изометријске 

трансформације 

 

 

 

 

6 

 

Вектори, Одност припадања и распореда (тачка, права и равван), 

Паралелност,  Угао и дуж, Подударност троуглова, Конструкције 

тоугла, Ротација, Транслација..Ставови сличности троуглова, 

Талесова теорема,Примена сличности на круг 

 

 

Тригонометрија 

правоуглог троугла 

 

 

1 

Важнији тригонометријски идентитети 
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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). Учешћем на  такмичењима у знању ученици  се 

навикававају  на рад и сагледавање значаја постигнутих резултата, развијање љубави  према математици и осталим природим 
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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 и постигнутом степену 

развоја компетенција 

Рачунарство и информатика 
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  

-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 
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Процесор 

 Матична плоча  

Магистрала 

Улазно-излазни уређаји  

Утицај компоненти на 
перформансе рачунара Софтвер, 
појам и улога у РС 

 Врсте софтвера Намена сваке 

врсте софтвсра 

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 

• 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 

 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 



301 

 

 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 
 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, 

  припреми и изведе 
аутоматизовану аналитичку 
обраду података 
коришћењем табеларних и 
графичких приказа 
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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 

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 
• Дељење ресурса локалне мреже 
• Навигација кроз локалну мрежу 
Повезивање локалне мреже са 

• 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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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; 

 

Географија 
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, коришћење савремене технологије, 

интернета... 

Ангажоване ученике треба стимулисати (похвале, награде). 
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Редни 

број 

наставне 

теме 

Број 

часова 

Наставни 

садржај 

Начин и поступак 

остваривања 
Активности ученика 

2. 3 

 

 

 

Становништво, 

религија, култура 

 

 

 

 

Дијалошка метода, 

демонстративна, 

фронтални облик рада 

 

- изводи закључке, 

поставља питања, 

претражује, користи 

литературу и 

интернет, прави 

презентације 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Насеља 

 

 

 

 

Илустративно - 

демонстративна метода, 

дијалошка, аудио 

визуелна метода;  

фронтални и групни 

облик рада 
 

 

 

- слуша, уочава, 

изводи закључке, 

повезује знања, 

користи нове изворе 

знања 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

Политичке и 

економске 

карактеристике 

савременог света 

 

 

 

Дијалошко - 

демонстративна метода; 

рад у групи, фронтални 

облик рада 

 

 

- разговара, 

анализира, утврђује, 

истражује 
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Упутство 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 али и од специфичности одређеног одељења и 

индивидуалних карактеристика ученика.  

 

II Оставаривање наставе и учења  

Дпдатна настава се реализује крпз тепријску наставу. Прпграм за први  разред прганизпван је крпз  3 наставне теме. Наставник кпристи 

разлишите метпде и пблике рада. У настави се мпгу кпристити разлишита наставна средства (рашунар, прпјектпр, щеме, панпи..)  

 

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 
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 
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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. 

литературе. 

Област Бр. 

часова 

Садржај Исходи 

 

 

 

 

 

 

Кинематика 

 

 

 

 

 

 

3 

Механичко кретање, вектор положаја 

и померај. Путања и пут. 

Убрзање, танг. и нормална компонента 

убрзања.. 

Кретање са убрзањем g  

Kружно кретање материјалне тачке, 

појмови и величине које га дефинишу. 

Веза између угаоних и лин.величина. 

Круто тело, транс. и рота. кретање. 

-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 

Силе у механици  

Маса и импулс. 

Њутнови закони механике 

Трење.  

Центрипетална сила. Силе код 

кружног кретања. 

Момент силе.Момент 

инерције.Момент импулса. 

Основни закон динамике ротације. 

 

-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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Гравитационо и 

електрично поље 

 

 

 

 

2 

Њутнов закон гравитације. 

 Тежина тела, бестежинско стање. 

Гравитационо поље. Јачина 

гравитационог поља. 

Кулонов закон ,јачина ел.поља 

Потенцијал, рад и напон у пољу. 

 

-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 

 

 

 

 

Закони одржања 

 

 

 

 

3 

Кинетичка енергија. Рад и промена 

кинетичке енергије. Снага. Рад, снага и 

кинетичка енергија код ротационог 

кретања.Потенцијална енергија грав. 

интеракције.Закон одржања енергије у 

механици .Закон одржања момента 

импулса(пируете). 

-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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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: 
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 праћење остварености исхода; 

 усмено излагање; 

 анализа проблемских и такмичарских задатака; 

 учешће ученика на такмичењима и манифестацијама; 
 

Хемија 
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 

( ко има ) 

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, 

- објашњава својства 

дисперзних система и 

2.ХЕ.1.1.3. 

2.ХЕ.1.1.4. 
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растворљивост, 

масени процентни 

садржај раствора, 

количинска 

концентација 

раствора 

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.2.1.3. 

2.ХЕ.3.1.3. 

Хемијске реакције 9 часова Хемијске реакције, 

услов за хемијске 

реакције, хемијске 

једначине, анализа 

- анализира односе 

количине супстанце, 

броја честица и масе 

супстанце; - 

2.ХЕ.1.1.6. 

2.ХЕ.1.1.7. 

2.ХЕ.1.1.8. 

2.ХЕ.2.1.5. 
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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 

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.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 

15часова 

 

Стабилност 

племенитих гасова 

и периодична 

промена својстава 

елемената у ПСЕ, 

- познаје својства и 

примену елемената 

периодног система и 

њихових једињења - 

анализира зависност 

2.ХЕ.1.1.5. 

2.ХЕ.2.1.4. 

2.ХЕ.3.1.7. 
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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 

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, 

заштита и одлагање 

- рукује супстанцама 

у складу са ознакама 

опасности, 

обавештења и 

упозорења на 

амбалажи - 

придржава се 

2.XE.1.5.2. 

2.XE.2.5.1. 
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секунданих 

сировина 

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 

коришћених 
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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 

часова 

   

 

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.  
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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.  
 

Машински материјали 
Дпдатна настава се прганизује за ушенике кпји су заинтереспвани за  

 щира знаоа из предмета,  
 истрживашки рад,  
 сампсталнп истраживаое и кприщћеое  струшне литературе, щтампе,  
 прпщириваое стешених знаоа и оихпва примена,  
 примена савремених технплпгија –интернет...  
  

  

Ангажпване ушенике стпга треба стимулисати (ппхвале, награде)  

  

  

Редни број 

наставне 

теме  

Број 

часова  

Наставни садржај  Начин и ппступак 

пствариваоа  

Активнпсти ученика  

1.  2  Оспбине материјала  -индивидуални рад  

-групни рад  

-рад у пару  

-дијалпщка метпда  

Ушеник сампсталнп и сппнтанп ппсматра разлишите ппјаве, 

ппставља питаоа, извпди закљушке, претражује и кпристи 

литературу и интернет, рещава прпблеме, пдгпварју на питаоа  
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-илустративнп-

демпнстративна 

метпда  

-практишан рад  

  

2.  2  Структура метала и легура  индивидуални рад  

-групни рад  

-рад у пару  

-дијалпщка метпда  

-илустративнп-

демпнстративна 

метпда  

-практишан рад  

  

Ушеник сампсталнп и сппнтанп ппсматра разлишите ппјаве, 

ппставља питаоа, извпди закљушке, претражује и кпристи 

литературу и интернет, рещава прпблеме, пдгпварју на питаоа  

3.  3  Технишкп гвпжђе  индивидуални рад  

-групни рад  

-рад у пару  

-дијалпщка метпда  

-илустративнп-

демпнстративна 

метпда  

Ушеник сампсталнп и сппнтанп ппсматра разлишите ппјаве, 

ппставља питаоа, извпди закљушке, претражује и кпристи 

литературу и интернет, рещава прпблеме, пдгпварју на питаоа  
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-практишан рад  

  

  

  

  

4.  

2  Обпјени метали  индивидуални рад  

-групни рад  

-рад у пару  

-дијалпщка метпда  

-илустративнп-

демпнстративна 

метпда  

-практишан рад  

  

Ушеник сампсталнп и сппнтанп ппсматра разлишите ппјаве, 

ппставља питаоа, извпди закљушке, претражује и кпристи 

литературу и интернет, рещава прпблеме, пдгпварју на питаоа  

5.  2 Легуре пбпјених метала  индивидуални рад  

-групни рад  

-рад у пару  

-дијалпщка метпда  

-илустративнп-

демпнстративна 

метпда  

-практишан рад  

  

Ушеник сампсталнп и сппнтанп ппсматра разлишите ппјаве, 

ппставља питаоа, извпди закљушке, претражује и кпристи 

литературу и интернет, рещава прпблеме, пдгпварју на питаоа  
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6.  1  Ппгпнски материјали 

(гприва)  

индивидуални рад  

-групни рад  

-рад у пару  

-дијалпщка метпда  

-илустративнп-

демпнстративна 

метпда  

-практишан рад  

  

Ушеник сампсталнп и сппнтанп ппсматра разлишите ппјаве, 

ппставља питаоа, извпди закљушке, претражује и кпристи 

литературу и интернет, рещава прпблеме, пдгпварју на питаоа  

7.  1  Мазива  индивидуални рад  

-групни рад  

-рад у пару  

-дијалпщка метпда  

-илустративнп-

демпнстративна 

метпда  

-практишан рад  

  

Ушеник сампсталнп и сппнтанп ппсматра разлишите ппјаве, 

ппставља питаоа, извпди закљушке, претражује и кпристи 

литературу и интернет, рещава прпблеме, пдгпварју на питаоа  

8.  1  Пластишне масе  индивидуални рад  

-групни рад  

-рад у пару  

Ушеник сампсталнп и сппнтанп ппсматра разлишите ппјаве, 

ппставља питаоа, извпди закљушке, претражује и кпристи 

литературу и интернет, рещава прпблеме, пдгпварју на питаоа  
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-дијалпщка метпда  

-илустративнп-

демпнстративна 

метпда  

-практишан рад  

  

9.  1  Кпмщппзити, гума, защтитни 

и изплаципни материјали и 

стаклп  

индивидуални рад  

-групни рад  

-рад у пару  

-дијалпщка метпда  

-илустративнп-

демпнстративна 

метпда  

-практишан рад  

  

Ушеник сампсталнп и сппнтанп ппсматра разлишите ппјаве, 

ппставља питаоа, извпди закљушке, претражује и кпристи 

литературу и интернет, рещава прпблеме, пдгпварју на питаоа  

10.  1  Кпрпзија и защтита пд 

кпрпзије  

индивидуални рад  

-групни рад  

-рад у пару  

-дијалпщка метпда  

-илустративнп-

демпнстративна 

Ушеник сампсталнп и сппнтанп ппсматра разлишите ппјаве, 

ппставља питаоа, извпди закљушке, претражује и кпристи 

литературу и интернет, рещава прпблеме, пдгпварју на питаоа  
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метпда  

-практишан рад  

  

Укупно  16       

 

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;  
 

Техничко цртање са нацртном геометријом 
Додатна настава се организује за ученике који су заинтересовани за  

 шира знања из предмета,  

 истрживачки рад,  
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 самостално истраживање и коришћење  стручне литературе, штампе,  

 проширивање стечених знања и њихова примена,  

 примена савремених технологија –интернет...  

  

 Ангажоване ученике стога треба стимулисати (похвале, награде)  

 

Редни број 

наставне 

теме  

Број 

часова  

Наставни 

садржај  

Начин и 

поступак 

остваривања  

Активности ученика  

1.  3  Стандарди и њихова 

примена у машинству  

индивидуални рад  

-групни рад  

-рад у пару  

-дијалошка метода  

-илустративно-

демонстративна 

метода  

-практичан рад  

  

Ученик самостално и спонтано посматра 

различите појаве, поставља питања, изводи 

закључке, претражује и користи 

литературу и интернет, решава проблеме, 

одговарју на питања  

2.  2  Геометријско цртање  индивидуални рад  

-групни рад  

-рад у пару  

-дијалошка метода  

Ученик самостално и спонтано посматра 

различите појаве, поставља питања, изводи 

закључке, претражује и користи 

литературу и интернет, решава проблеме, 

одговарју на питања  
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-илустративно-

демонстративна 

метода  

-практичан рад  

  

3.  8  Основи нацртне 

геометрије  

индивидуални рад  

-групни рад  

-рад у пару  

-дијалошка метода  

-илустративно-

демонстративна 

метода  

-практичан рад  

  

Ученик самостално и спонтано посматра 

различите појаве, поставља питања, изводи 

закључке, претражује и користи 

литературу и интернет, решава проблеме, 

одговарју на питања  

  

  

  

4.  

2  Аксијално 

пројицирање  

индивидуални рад  

-групни рад  

-рад у пару  

-дијалошка метода  

-илустративно-

демонстративна 

метода  

Ученик самостално и спонтано посматра 

различите појаве, поставља питања, изводи 

закључке, претражује и користи 

литературу и интернет, решава проблеме, 

одговарју на питања  
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-практичан рад  

  

5.  3  Основи техничког 

цртања  

индивидуални рад  

-групни рад  

-рад у пару  

-дијалошка метода  

-илустративно-

демонстративна 

метода  

-практичан рад  

  

Ученик самостално и спонтано посматра 

различите појаве, поставља питања, изводи 

закључке, претражује и користи 

литературу и интернет, решава проблеме, 

одговарју на питања  

6.  4  Цртање машинских 

елемената  

индивидуални рад  

-групни рад  

-рад у пару  

-дијалошка метода  

-илустративно-

демонстративна 

метода  

-практичан рад  

  

Ученик самостално и спонтано посматра 

различите појаве, поставља питања, изводи 

закључке, претражује и користи 

литературу и интернет, решава проблеме, 

одговарју на питања  
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7.  4  Израда цртежа 

машинских делова 

исклопова  

индивидуални рад  

-групни рад  

-рад у пару  

-дијалошка метода  

-илустративно-

демонстративна 

метода  

-практичан рад  

  

Ученик самостално и спонтано посматра 

различите појаве, поставља питања, изводи 

закључке, претражује и користи 

литературу и интернет, решава проблеме, 

одговарју на питања  

Укупно  28        

  

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; 

Механика 
Циљеви додатног рада:  

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. 

 

Редни 

број 

наст. 

теме 

 

Наставни садржај Начин и  

поступак 

остваривања 

програма 

Активности 

ученика у 

остваривању  

програма 

Број 

часоа 
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2. СИСТЕМ СУЧЕЉНИХ 

СИЛА У РАВНИ 

-индивидуални рад 

-групни рад 

-дијалошка метода 

-илустративно 

демонстративна метода 

-вежбе 

 

-слуша 

-уочава 

-изводи закњучке 

-решава 

задатке 

-одговара на  

питања  

-анализира 

-ради једноставне 

домаће задатке 

2 

3. СИСТЕМ 

ПРОИЗВОЉНИХ 

СИЛА У РАВНИ 

-индивидуални рад 

-групни рад 

-дијалошка метода 

-илустративно 

демонстративна метода 

-вежбе 

 

-слуша 

-уочава 

-изводи закњучке 

-решава 

задатке 

-одговара на  

питања  

-анализира 

-ради једноставне 

4 
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домаће задатке 

4. РАВАНСКИ НОСАЧИ -индивидуални рад 

-групни рад 

-дијалошка метода 

-илустративно 

демонстративна метода 

-вежбе 

 

-слуша 

-уочава 

-изводи закњучке 

-решава 

задатке 

-одговара на  

питања  

-анализира 

-ради једноставне 

домаће задатке 

4 

5. ЦЕНТАР 

(СРЕДИШТЕ) МАСА 

-индивидуални рад 

-групни рад 

-дијалошка метода 

-илустративно 

демонстративна метода 

-вежбе 

-слуша 

-уочава 

-изводи закњучке 

-решава 

задатке 

2 
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 -одговара на  

питања  

-анализира 

-ради једноставне 

домаће задатке 

6. САВИЈАЊЕ -индивидуални рад 

-групни рад 

-дијалошка метода 

-илустративно 

демонстративна метода 

-вежбе 

 

-слуша 

-уочава 

-изводи закњучке 

-решава 

задатке 

-одговара на  

питања  

-анализира 

-ради једноставне 

домаће задатке 

3 

 

Практична настава 
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. 
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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. 

- -оцењивање  

 

Наставни 

садржај/активност 

Број 

часова 

Начин и поступак остваривања Активности ученика 

 

 

 

 

 

Мерење и 

контролисање 

 

 

 

 

 

  

    2 

-вербалне 

-комбиноване 

-решавање проблема  

-демонстративан 

-практичан рад у радионици 

-преглед дневника рада практичне 

наставе 

 

- слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

-закључује 

-објашњава мерење 

-препознаје 

-анализира 

-мери и очитава 

 

 

 

 

 

 

 

 

-вербалне 

-комбиноване 

- слуша 

-уочава 
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Сечење и резање 

 

 

   2 

-решавање проблема  

-демонстративан 

-----практичан рад у радионици 

-преглед дневника рада практичне 

наставе 

 

-изводи закључке 

-закључује 

-одговара на питања 

-препознаје 

-анализира 

-ради самостално 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Турпијање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

-вербалне 

-комбиноване 

-решавање проблема  

-демонстративан 

-----практичан рад у радионици 

-преглед дневника рада практичне 

наставе 

 

 

 

- слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

-закључује 

-одговара на питања 

-препознаје 

-анализира 

-ради самостално 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

-вербалне 

-комбиноване 

-решавање проблема  

- слуша 

-уочава 

-изводи закључке 
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Закивање 

 

2 

-демонстративан 

-----практичан рад у радионици 

-преглед дневника рада практичне 

наставе 

 

-закључује 

-одговара на питања 

-препознаје 

-анализира 

-ради самостално 

 

 

 

 

 

 

Лемљење 

  

 

 

 

 

 

2 

-вербалне 

-комбиноване 

-решавање проблема  

-демонстративан 

-----практичан рад у радионици 

-преглед дневника рада практичне 

наставе 

 

- слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

-закључује 

-одговара на питања 

-препознаје 

-анализира 

-ради самостално 

Заваривање 2 -вербалне 

-комбиновани 

-демонстративан 

-----практичан рад у радионици 

 

- слуша 

-закључује 

-препознаје 

--ради самостално 

   -вербалне - слуша 



332 

 

 

 

 

Бушење и упуштање 

 

 

 

 3 

-комбиновани 

-демонстративан 

-практичан рад у радионици 

 

-закључује 

-препознаје 

-ради смостално 

 

 

 

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 радова, 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 7 наставних садржаја. Наставник користи 

различите методе и облике рада. У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, потребни алати и прибори 

за рад, 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 се  врши  кроз: 

- праћење активности кроз рад; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 



333 

 

Други разред 

А1: ОПШТЕОБРАЗОВНИ  ПРЕДМЕТИ 

Српски језик и књижевност 
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 

  

Редни 

број 

наст. 

теме 

 

Наставни 

садржај 

 

Број 

часо-

ва 

 

Начин и 

поступак 

остваривања 

 

Активности 

ученика 

 

Стандарди 

 

 

 

 

К 

 

 

 

1. 

 

Барок у европској 

књижевности и 

барокне тенден- 

ције у српској 

књижевности 

 

 

 

   8 

 

Облици рада: 

- фронтални 

- индивиду-

ални 

- групни 

- рад у пару 

 

Методе рада: 

- монолошка 

(предавање, 

образлагање, 

Ученик повезује 

претходна знања са 

стеченим; чита, 

рецитује; јасно 

опажа и конкретно 

саопштава 

суштинске 

вредности 

одређених мотива; 

описује, дочарава, 

оживљава стварност 

кроз истраживачки 

рад; драматизација 

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 

основне књижевноисто- 

ријске и поетичке одлике 

стилских епоха, праваца и 

формација у развоју срп-

 

2. 

 

Просветитељство 

и класицизам у 

српској књижев- 

ности; 

 

  8 

Годишњи фонд часова:111 часова  
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3. 
Романтизам у 

европској и 

српској 

књижевности; 

 

20 

објашњава-

ње) 

- дијалошка 

- хеуристички 

приступ 

- игровне 

активности 

(уметничке, 

драмске, 

стваралачке) 

- демонстра-

тивна 

(приказива-

ње шема, 

филмова, 

разне 

пројекције) 

- рад на тексту 

(писмени 

задаци, 

коришћење 

уџбеника и 

шире 

литературе, 

текстова; 

шеме) 

- комбинова-ни 

рад 

(истовреме-но 

коришћење 

различитих 

метода) 

текста; ученик се 

оспособљава за 

изражајно читање; 

свестрано тумачење 

и вредновање 

уметничких дела 

разних жанрова; 

развијање навика и 

потреба за читањем 

добрих, јаких и 

вредних књига. 
 

 

 

 

 

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 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 светске књижев-

 

4. 

 

Реализам у 

европској и 

српској 

књижевности 

 

 

24 
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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 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. 

 

2СЈК.3.2.4. Уочава и тума- 

чи поетичке, језичке, 
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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 

(књижевноисторијску, 

критичку, аутопоетичку, 

теоријску). 

 

 

 

 

 

Ј 

 

 

 

1. 

 

 

 

Историја српског 

књижевног језика 

 

 

    

6 

Облици рада: 

- фронтални 

- индивиду-

ални 

- групни 

- рад у пару 

 

Методе рада: 

- монолошка 

(предавање, 

образлагање, 

објашњава-

ње) 

- дијалошка 

- хеуристички 

приступ 

Ученик повезује 

претходна знања са 

стеченим; усвајање 

нове граматичке 

грађе; буђење 

осећаја за чистоту и 

функционалност 

језика; усваја нова 

провописна 

правила; упознаје 

морфологију 

српског језика; 

разумева различите 

стилове и стилске 

могућности језика. 
 

 

 

  

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- 

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- 

 

2. 

 

Функционални 

стилови српског 

књижевног језика 

 

  5 

 

3. 
Морфологија у 

ужем смислу 

 

 

19 
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- игровне 

активности 

(уметничке, 

драмске, 

стваралачке) 

- демонстра-

тивна 

(приказива-

ње шема, 

филмова, 

разне 

пројекције) 

- рад на тексту 

(писмени 

задаци, 

коришћење 

уџбеника и 

шире 

литературе, 

текстова; 

шеме) 

- комбиновани 

рад 

(истовремено 

коришћење 

различитих 

метода) 

ски; има потребу да учи, 

чува и негује књижевни 

језик; познаје најважније 

граматике и нормативне 

приручнике и уме да се 

њима користи; зна основ- 

не податке о месту срп- 

ског језика међу другим 

индоевропским 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 (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 једноставнијим 

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- 

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 
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употреби реч у задатом 

облику; познаје појам 

морфеме; дели реч на 

творбене 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. 

 

 

 

 

ЈК 

 

 

 

1. 

 

 

Правопис 

 

 

   5 

 

Облици рада: 

фронтални, 

индивидуални, 

групни, 

рад у пару. 

 

Методе рада: 

монолошка, 

дијалошка, 

игровне 

активности, 

рад на 

тексту. 

Ученик треба да 

говори јасно, 

правилно и 

разумљиво; изграђује 

културу говора; 

прилагођава тон и 

стилизражавања 

ситуацији; слуша 

друге; пише читким 

рукописом; савладава 

технику писања 

састава; самостално 

анализира прочитани 

текст; правилно се 

изражава у форми 

писменог, односно 

усменог изражавања. 

 

 

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, 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 

 

2. 

 

 

 

Писмено и усмено 

изражавање 

 

 

  16 
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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 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 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 
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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 

из језика, књижевности и 

културе; слуша критички, 

процењујући говорникову 

аргументацију и објектив- 

ност. 

 

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; оспособљавају се за 

живот у мултикултуралном друштву; развијају опште и међупредметне компетенције, релевантне 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) методапримерених садржајима 
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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 специјализованим 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, читаоници, аудиовизуелној сали и сл.).  

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 30, за Књижевност 60, а за Језичку културу 21). 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 други разред гимназије у делу Језик организован је у три области/теме и усклађен са исходима 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. 

 

Историја српског књижевног језика. У оквиру ове теме ученици треба да стекну основна знања о почецима стандардизације 

српског књижевног језика и правописа у првој половини XIX века. То значи да треба да буду упознати са Вуковом реформом језика, 

писма и правописа. Потом ученике треба упутити на развој српског књижевног језика у другој половини XIX века и у XX веку, само у 

основним цртама. Потребно је поменути да од 1991. године Срби напуштају термин српскохрватски језик и враћају се термину српски 

језик. У оквиру назива за друге језике настале распадом српскохрватске језичке заједнице, треба употребљавати термин бошњачки, а не 

босански језик (према препоруци Одбора за стандардизацију српског језика). У оквиру ове теме ученике треба упознати са основним 

подацима о два писма: ћирилици, као првом и основном српском писму и латиници. Потребно је ученицима скренути пажњу на честе 

грешке у писању на оба писма, било да се текст пише руком или се уноси електронски. (Препоручени број часова: 6) 

 

Функционални стилови српског књижевног језика. У оквиру ове теме проучавају се основне одлике административног и 

публицистичког стила. У овом случају наставу језика треба функционално повезати са наставом књижевности и језичке културе. 

(Препоручени број часова: 5) 

 

Морфологија у ужем смислу. У оквиру ове теме ученици треба да прошире знања из морфологије стечена у основној школи. 

Потребно је објаснити разлику између морфологије у ужем смислу и творбе речи, тј. разлику између граматичке и творбене основе, 
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граматичких наставака и творбених суфикса. Поделити речи на променљиве и непроменљиве, а у оквиру променљивих указати на 

именске речи (и њихову граматичку основу) и глаголе са два типа граматичке основе. Сваку врсту речи обрадити посебно: именице 

(подела по значењу; граматичке категорије); придеве (подела по значењу; грама- 

тичке категорије); заменице (подела по значењу); бројеве (подела по значењу); глаголе (глаголски вид, глаголски род, морфолошке 

глаголске категорије); прилоге, предлоге, везнике, речце и узвике. (Препоручени број часова: 19) 

 

ОБЛАСТ: КЊИЖЕВНОСТ 

 

Програм за други разред гимназије у сегменту Књижевност организован је у четири области/тема и усклађен с исходима учења за 

овај разред (а према описима стандарда ученичких постигнућа). 

 

Барок у европској књижевности и барокне тенденције у  српској књижевности 

 

Обавезни садржаји 

 

У оквиру ове теме ученици ће се упознати са бароком, као стилом у европској и српској књижевности. С обзиром на то да се о 

бароку као издиференцираном књижевном правцу не може говорити у оквиру српске књижевности, наставници ће имати задатак да 

ученицима објасне културно-уметнички контекст у којем барок настаје и развија се у европској књижевности као и шта су његове кључне 

одлике у погледу стила, форме и погледа на свет. На основу тога треба уочити специфичности развоја српске књижевности 

у Угарској у том периоду (18. век) – оријентисаност на националне теме и обраду која је у погледу језика (српско-словенски са 

примесама славеносерпског) усмерена на сложеност израза и покретљивост у ритму и говору, што је у складу са основним одликама 

барока као уметничког стила. Наставни садржај помоћу којег ће се свладавати барок као књижевна епоха и стил су: Гаврил Стефановић 

Венцловић: Црни биво у срцу. 

 

Изборни садржаји 

 

Садржаји се могу проширити још неким делима са типичним барокним религијским темама попут: Плач Јеремијин Захарија 

Орфелина; Молитва заспалом господу Арсенија Чарнојевића која је пример старе, молитвене лирике инспирисане 

националноисторијским усудом а проткана типичним барокним сликама и фигурама (живот као лађа на океану...); или Беседе шајкашима 

Гаврила Стефановића Венцловића из којих се могу наслутити и просветитељске идеје и изразита оријентисаност на национална и 

локална образовна питања; Са циљем потпунијег разумевања ове области, у рад се може 

укључити и драма Калдерона де ла Барке – Живот је сан у којем се испољавају скоро све особености барока као уметничког правца: 

морализаторске теме, преплитање сна и јаве, игра судбине, раскошност и покретљивост сценског израза. Да би се разумео барок као 

епоха и успоставила веза са савременим доживљавањем света, наставници могу понудити ученицима упознавање са делима савремене 

књижевности која одражавају барокни дух времена или поглед на свет, као што је поезија Милосава Тешића (Прелет севера – Круг 
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Рачански Дунавом / Као лађа на пучини; или роман Радослава Петковића Судбина и коментари чија радња је смештена у 18. век на 

просторима где живе угарски Срби и који тематизује лажирање словенске историје, тежњу ка слободи српског народа, однос европских 

моћника и српске елите тог доба, уводећи као књижевне ликове многе историјске личности које су сигнификанти те епохе – Доситеј 

Обрадовић, гроф Ђорђе Бранковић или Арсеније Чарнојевић, али и стрип јунака Кортоа Малтезеа. Потпуније разумевање барока и 

његово својеврсно „оживљавање‖ у нашој савремености може се постићи читањем прича Милорада Павића: Силазак у лимб и Изврнута 

рукавица. 

 

Просветитељство и класицизам у српској књижевности 

 

Обавезни садржаји 

 

У оквиру ове теме ученицима је потребно предочити временско неподударање просветитељства у европској књижевности и 

култури и у српској и истакнути да поред заједничких идеја које су обележиле тај век у Европи, у српској култури и књижевности оне 

имају снажну усмереност на образовање националног бића, развијање националног језика и писмености на њему. У том смислу их треба 

упознати са улогом коју је Доситеј Обрадовић одиграо у нашој култури и то показати на његовом програмском тексту Писмо љубезном 

Харалампију; читање одломака његовог аутобиографског дела Живот и прикљученија треба усмерити на уочавање жеље за 

самообразовањем, за путовањем као могућношћу просвећивања; Песма Востани Сербие се треба читати као сублимација свих 

просветитељских идеја дубоко прожетих националном самосвешћу и традицијом. Кроз дело Тврдица ученици треба да се упознају са 

нашим најзначајнијим писцем епохе класицизма и једним од наших највећих комедиографа уопште, Јованом Стеријом Поповићем. 

 

Изборни садржаји 

 

Мотив тврдице, може се сагледати упоредно са Молијеровим истоименим делом, али се акценат у тумачењу треба ставити на 

издвајање специфичности нашег менталитета и наших нарави и уочити на који начин то корелира са овим интернационалним мотивом. 

Пожељно је такође кроз ову комедију стећи закључке о начину грађанског живота у српској средини на прелазу из 18. у 19. век. 

 

Романтизам у европској и српској књижевности 

А) 

 

Обавезни садржаји 

 

Са главним одликама романтизма као књижевног правца ученици ће се упознати читањем Новалисових фрагмента под бројевима 

773, 780, 1186, 1187, 1188, 1197, 1204, 1209, 1214, 1229, 1788, који су писани као програмски текстови (цртице). Књижевно уобличавање 

романтичарске теме светског бола (велтшмерц) ученици ће схватити читањем одломака Чајлд Харолда Џорџа Гордона Бајрона и романа 

у стиху Евгенеије Оњегин Александра Сергејевича Пушкина. 
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Изборни садржаји 

 

Уколико се јави интересовање за продубљивање ове теме ученици могу у договору са наставником бирати да читају и Пушкинову 

поему Цигани у којој се такође обрађује тема слободе, неспутаног живота, трагања за даљинама и луталаштва. 

 

Б) 

 

Обавезни садржаји 

 

Аспект романтизма који се односи на тематизовање мрачних понора човекове душе, страшног, језовитог и фантастичног ученици 

ће савладати читањем поеме Гавран Едгара Алана Поа. 

 

Изборни садржаји 

 

Уколико постоји потреба или интересовање за продубљивањем ове теме, наставници могу дати прилику ученицима да прочитају и 

поему Лазе Костића Спомен на Руварца која се атмосфером, ритмом а донекле и темом надовезује на Поову поему, као и 

песмом Вилински краљ Јохана Вофганага Гетеа (која осликавајући сусрет са смрћу поставља антропоморфну фигуру Смрти). Ова тема се 

у прози може обрађивати на примерима приповедака Едгара Алана Поа Пад куће Ашер / Маска Црвене смрти или романа Франкенштајн 

Мери Шели, а у савременој књижевности на примеру романа Страх и његов слуга Мирјане Новаковић, који поред теме оностраног, 

страшног, вампирског, евоцира и национални романтичарски мизансцен (аустријска власт и племство на просторима Србије у 18. и 19. 

веку и њихов сусрет са српским фолклором и легендама). 

 

В) 

 

Обавезни садржаји 

 

Романтичарска тема љубави према мртвој драгој и елегичан однос према животу и умирању обрађиваће се кроз поезију Бранка 

Радичевића, Кад милидија умрети; Јована Јовановића Змаја, Ђулићи увеоци (избор); Лазе Костића, Међу јавом и мед сном; Santa Maria 

della Salute. 

 

Изборни садржаји 

 

Заинтересованм ученицима треба пружити могућност да ову тему сагледају из перспективе европске књижевности, на примеру 

песама Лорелај или Азра Хајнриха Хајнеа или ремек-дела наше лирике, Ноћ скупља вијека П. П. Његоша. 
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Г) 

 

Обавезни садржаји 

 

Специфичности романтизма у српској књижевности односно усмереност на национално буђење и почетак стварања на народном 

језику обрађиваће се у контексту реформе језика Вука Стефановића Караџића ‒ читањем његовог дела Писмо кнезу Милошу 

(одломци), драмског спева П. П. Његоша Горски вијенац и поезије Ђуре Јакшића Орао. 

 

Реализам у европској и српској књижевности 

 

А) 

 

Обавезни садржаји 

 

Карактеристике и вредности књижевности реализма уочавају се и разумеју на програмским текстовима: Оноре де Балзак: 

Предговор Људској комедији (одломак) – поетичке и тематске особености реализма; Светозар Марковић: Певање и мишљење – 

идеолошки предзнак реализма као правца.  

Европски реализам ће се сагледати кроз дела три највећа представника: Оноре де Балзак: Чича Горио – социјалне дискрепанције 

унутар француског друштва и раслојавање унутар породице; Николај Васиљевич Гогољ: Шињел – сатирична критика друштва, хумор и 

гротеска; Лав Николајевич Толстој: Ана Карењина 

– ригидност руског аристократског друштва, трагичке последице које настају у сукобу емоционалног и друштвено прихватљивог модела 

живота, прекорачење конвенција о родној улози жене у друштвеној и приватној сфери, одступање од родних стереотипа мушких ликова 

(Љевин)...  

Специфичности реализма у српској књижевности посматраће се кроз неколико доминантних струја и њихових представника: 

Милован Глишић, Глава шећера – тематске специфичности српске сеоске приповетке, капиталистичко-зеленашко израбљивање сељака, 

психолошка мотивација (црни снови, привиђења, фантастика); Стеван Сремац: приповетке Ибиш-ага / Кир Герас – чување традиције 

народног живота на југу Србије, мешање култура, језика, складност живота унутар мултиетничких друштава (српско, турско, грчко-

цинцарско...); Лаза Лазаревић, Ветар / Швабица – развој српске реалистичке приповетке у правцу осликавањаградског живота 

интелектуалца на прелазу између два века, дубока психолошка и емоционална прожвљавања јунака; Радоје Домано- 

вић, Данга и Бранислав Нушић, Госпођа министарка – друштвена и политичка критика на прелазу између 19. и 20. века, сатира 

(Домановић), хумор, комичко (Нушић). 

 

Изборни садржаји 
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Заинтересованим ученицима се може понудити да прочитају дела из савремене књижевности у којима се могу препознати одјеци 

односно елементи реализма: Драгослав Михајловић, Кад су цветале тикве – живот у нижим социјалним слојевима, бруталност и 

окрутност живота на маргини, улични кодекс морала и правичности, снажна емоционалност и нарушавање родних стереотипа унутар 

задатих маскулиних модела. 

 

Б) 

 

Обавезни садржаји 

 

Сублимација уметничких тенденција из обрађиваних књижевних праваца и модернистичког израза сагледаће се на делу Ива 

Андрића Аникина времена – реалистичка нарација са сложеном композицијом, аспект веродостојности (преношење познате приче), 

романтичарска мотивација (мрачне силе у човеку, убиство, језовитост, ђаволски аспект личности, злокобно, онострано...), преиспитивање 

родних стереотипа (женска слобода, потчињеност мушкараца жени...). 

Од 18 књижевних дела из изборног садржаја, наставник обавезно бира 6.  

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 претходним разредима и уводе се нови појмови. 

Обрађивани појмови добијају нови историјски контекст, а нови појмови уводе се како би се оснажила рецептивна способност. Од 111 

часова на којима се током године реализује настава, предлаже се да се на 60 часова обрађују, утврђују и систематизују садржаји из 

књижевности. Како је укупан број књижевних дела за обраду 27, уз које наставници и ученици бирају још 6 препоручених садржаја (у 

односу на интересовања и могућности ученика), укупан број од 33 дела пружа могућност успостављања динамике обраде сваког 

појединог садржаја на једном или на два (па и 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. 

Још једна препорука за наставника односи се на компаративно повезивање и тумачење текстова који долазе из различитих историјских, 

културних и жанровских оквира. 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 
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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 инте- 

ресовање 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). 

 

Изборни садржаји допуњавају обавезни део програма. Наставник је у обавези да у договору са ученицима уз обраде књижевних 

дела из обавезног програма обради седам дела из изборног програма. 

 

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 
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Правопис. У оквиру ове теме ученици треба да прошире знања из правописа стечена у основној школи. Посебно обрадити: 

спојено и одвојено писање речи (сложенице, полусложенице, синтагме); правописне знаке; скраћенице и правописна решења у куцаном 

тексту (белине/размаци, штампарски типови слога). 

 

Усмено и писано изражавање.  

Унапређивање и оплемењивање културе говора и писања спада у темељне вредности изучавања Српског језика и књижевности. 

Развијање ове кључне компетенције уграђено је у све области и даје могућност наставнику да, користећи различите методе и технике, 

увежбава говор и писање. Препоручује се увођење есеја и упознавање ученика са основним одликама.  

Писмени задаци (4 писмена задатка, 2 у првом и 2 у другом полугодишту), по правилу треба да трају два школска часа, иако је 

могуће да наставник планира и другачије (1 школски час, у зависности од захтевности задатка). За квалитетан исправак писменог задатка 

потребно је планирати два часа (иако су и овде могући изузеци, односно планирање једног часа).  

Програм за други 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 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; 

– 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 
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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 

активно- сти 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, 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. 
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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 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). 

 

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. 
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разред: други 

смер: машински техничар моторних возила 

недељни фонд часова: 2 часа 

годишњи фонд часова: 74 часа 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

 Ученик треба да: 

        СТАНДАРДИ     САДРЖАЈ 

СЛУШАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

усменог говора 

Ученик треба да: - реагује на 

одговарајући начин на усмене 

поруке у вези са активностима на 

часу (говор наставника и другова, 

аудио и визуелни материјали у 

настави), учествујући у 

интеракцији са наставником и 

другим ученицима, спонтано или 

уз њихову помоћ; - разуме 

фреквентне фразе и реченице 

настале у спонтаној интеракцији 

уз отежавајуће околности 

природне комуникације и 

специфичности говорне 

ситуације (бука на улици, 

интервју лицем у лице, 

телефонским путем или путем 

скајпа итд.); - ослањајући се на 

општа знања и искуства, 

реконструише непознато на 

основу контекста и памти, 

репродукује и контекстуализује 

битне елементе поруке; - уз 

евентуалну претходну припрему, 

прати краћа излагања о познатим 

темама у којима се 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 

Општа тематика: 

-Из живота младих: забавни 

и спортски живот; 

школовање и образовање. ----

-Породица и друштво: 

чланови породице у 

друштвеном животу; 

средства јавног 

информисања; прославе, 

празници; временски услови 

и прогноза времена.  

-Из савременог живота и 

тековина културе и науке 

народа чији се језик учи и 

наших народа: теме из 

савременог живота; одабрани 

културно-историјски 

споменици; догађаји из 

живота и рада познатих 

стваралаца; примери људске 
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стандардни језик и разговетан 

изговор; - разуме једноставнија 

упутства за употребу одређених 

средстава или предмета без 

много стручних елемената; - 

разуме општи смисао 

информативних радијских и 

телевизијских емисија о блиским 

темама, у којима се користи 

стандардни говор, разговетан 

изговор и нешто спорији ритам 

излагања. - може да прати 

говорни исказ у којем 

доминирају стандардни језички 

елементи, уз понављање, 

појашњавање и преформулацију 

одређених делова; - разуме 

информације које добија у 

свакодневним комуникативним 

ситуацијама о релативно 

познатим и блиским садржајима 

из свакодневног приватног 

живота; - разуме главни садржај 

појединачних исказа већег броја 

говорника који дискутују о 

блиским темама у циљу размене 

информација или тражења и 

добијања упутства; - уз 

евентуалну помоћ разуме 

саговорнике у већини ситуација 

везаних за свакодневне 

активности, попут куповине, 

путовања, организовања 

слободног времена, уколико се 

говори јасно и разговетно; После 

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 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

солидарности.  

Стручна тематика: 

-Опште теме везане за струку 

и практичан рад у струци.  

 

       ГРАМАТИЧКИ   

       САДРЖАЈИ 

I  РЕЧЕНИЦА  

-Ред речи у реченици. Место 

директног и индиректног 

објекта. - Питања а) Упитно-

одрична питања Why hasn't 

he arrived yet? б) Идиоматска 

питања (Р) Do you feel like 

(having) a cup of coffee? в) 

Tag questions She"s pretty, 

isn't she? г) Кратка питања 

When? Where? Who with? 

What about? - Функционални 

типови реченица a) Облици 

који имају функцију изјава I 

feel very tired today. б) 

Облици који имају функцију 

питања You are coming? в) 

Облици који имају функцију 

заповести Go away! Will you 
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првог слушања одређеног 

непознатог усменог текста 

(приближног трајања 5-7 минута 

у зависности од степена 

познавања теме и контекста) 

постави хипотезе у вези са: - 

врстом усменог текста који 

слуша, нпр. поруку на 

телефонској секретарици, 

метеоролошки извештај на 

радију и телевизији, разговори у 

продавници и друго; - бројем 

саговорника, њиховим 

међусобним односом и намерама; 

- општим садржајем датог 

усменог текста усмеравајући 

пажњу на релевантне језичке и 

нејезичке елементе. После другог 

и по потреби наредних слушања 

(уколико је у питању аудио или 

аудио- визуелни запис): - 

провери првобитно постављене 

хипотезе које се односе на врсту 

и садржај усменог текста, намере 

и међусобне односе саговорника; 

- разуме битне елементе садржаја 

усменог текста у зависности од 

циља слушања; - покушава да 

схвати елементе које није у 

потпуности разумео 

примењујући стратегије 

адекватне ситуацији у којој се 

налази и проверава исправност 

својих закључака.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

open the window, please? 95 - 

Слагање времена I know that 

he likes/liked/ will like you. - 

Погодбене реченице a) 

реалне I"ll come if I can. б) 

потенцијалне I would write to 

you if I knew your address. в) 

иреалне (Р) If I had seen him, I 

would have told him to come. - 

Неуправни говор а) изјаве са 

променом глаголског 

времена (глагол главне 

реченице у једном од 

прошлих времена) "I have 

been ill for a long time." She 

said that she had been ill for a 

long time. б) питања са 

променом реда речи и 

променом глаголског 

времена (глагол главне 

реченице у једном од 

прошлих времена) - Yes/No 

questions "Are you coming 

with us?" She asked me if I 

was coming with them. - "WH" 

questions "When did you see 

him?" She wanted to know 

when I had seen him?"  

II. ИМЕНИЧКА ГРУПА 

ЧИТАЊЕ - разликује најучесталије врсте 
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Оспособљавање 

ученика за 

функционално 

читање и 

разумевање 

различитих, 

узрасно и 

садржајно 

примерених 

врста текстова 

ради 

информисања, 

извршавања 

упутстава и 

остварења 

естетског 

доживљаја 

(читање ради 

личног 

задовољства). 

текстова, познаје њихову 

стандардну структуру и разуме 

њихову сврху и улогу; - разуме 

краће текстове о конкретним и 

свакодневним темама у којима се 

појављују уобичајене и научене 

речи, изрази, фразе и 

формулације; - разуме краће 

стручне текстове релативно 

блиске тематике у којима се 

појављују уобичајене речи, 

изрази, фразе и формулације; - 

разуме текстове утемељене на 

чињеницама, везане за домене 

његових општих интересовања; - 

уме да у тексту о познатој теми 

пронађе, издвоји и разуме 

суштинску 

информацију/суштинске 

информације; 16 - разуме 

једноставна упутства и 

саветодавне текстове уколико су 

писани јасним језиком, без 

великог броја стручних израза, 

и/или праћена употребом 

визуелних елемената; - разуме 

обавештења и упозорења на 

јавним местима; - разуме краће 

текстове о уобичајеним темама, 

појавама и догађајима, уколико у 

њима доминира 

стандарднојезичка лексика и 

фреквентне фразе и изрази; - у 

писаним прототипским 

документима (писмима, 

 

 

2.ст2.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. 

пословна преписка, проспекти, формулари). 

 2.ст.2.2.5. проналази специфичне поједи- 

Члан - Генерички члан A 

horse is an animal. The 

telephone is an animal. The 

telephone is а useful invention. 

- Члан уз називе новина и 

часописа. Vogue, The 

National Geographic 

Magazine, The New York 

Times - Неодређени члан у 

изразима be in a hurry, be at a 

loss, all of a sudden, in a short 

time и др. - Нулти члан уз 

називе празника Christmas, 

May Day 2. Именице - Збирне 

именице са глаголом у 

једнини и множини (family, 

team и др.) My family is a 

large one. My family are living 

in different parts of the 

country. - Адјективална 

употреба именица love 

poems, a five pound note и др. 

- Генитив мере a mile's 

distance, a day's walk 3. 

Заменички облици a) 

Заменице - Показне заменице 

the former, the latter Mary and 

Peter are the best pupils in 

class. The former is good at 

languages and the latter is good 
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проспектима) и другим 

текстовима (новинским вестима, 

репортажама и огласима) 

проналази и схвата релевантне 

информације; - у текстовима 

познате тематике и блиског 

садржаја схвата значења 

непознатих речи на основу 

контекста; - разуме краће 

литерарне форме у којима 

доминира конкретна, фреквентна 

и позната лексика (конкретна 

поезија, кратке приче, анегдоте, 

скечеви, хумореске, стрипови). 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

at biology. - Присвојне 

заменице The book isn't mine. 

- Повратне заменице - 

емфатична употреба I did it 

myself. б) Детерминатори - 

Обновити научене 

детерминаторе 4. Придеви 

Придеви у номиналној 

функцији the rich, the poor, 

the blind и др. 5. Бројеви 96 - 

Временски период са 

одређеним чланом the forties, 

the fifties - Прости бројеви у 

функцији редних бројева 

page three, act one и др. 6. 

Партитивни квантификатори 

a loaf of bread, a slice of 

lemon, a bottle of wine и др.  

III  ГЛАГОЛСКА ГРУПА  

Глаголи - Време и аспект 

глагола - обнављање - 

Пасивне конструкције - са 

директним и индиректним 

објектом The book was given 

to her. She was given a nice 

present. - Савезни начин (P) I 

wish I were there. I wish I 

could help. - Непотпуни 

глаголи (са инфинитивом 

ГОВОР 

 

Оспособљавање 

ученика за 

кратко 

монолошко 

излагање и за 

учешће у 

дијалогу на 

страном језику 

- користи циљни језик као језик 

комуникације у учионици како са 

наставником тако и са осталим 

ученицима радећи у пару, групи 

или пленуму; - течно говори о 

себи и свом окружењу, о 

догађајима у садашњости, 

прошлости и будућности у свом 

окружењу и изван њега; - води 

рутинске дијалоге без већег 

напора, под условом да 

саговорник сарађује, поставља 

питања, одговара, размењује 

мишљење о темама везаним за 

свакодневицу и интересовања; - 

изложи унапред припремљену 

краћу презентацију на одређену 

тему ( из домена личног 

интересовања или струке), 

истакне значај одређених исказа 

пригодном гестиком и мимиком 
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или наглашавањем и 

интонацијом.  

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. 

 

 

 

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.  

презента) a) may, might He 

may come today. We might go 

to the concert tonight. б) 

should, would You should do 

as he says. That would be his 

mother. в) ought to You ought 

to go now. Ought he to work so 

hard? - Герунд а после 

придева busy, worth She is 

busy cleaning her flat. The 

book is worth reading. б) 

после предлога She is fond of 

reading. She left without 

saying anything. - Causative 

have/get (P) - Двочлани 

глаголи (фразални и 

предлошки) take off, give up, 

look after, take after и др. 2. 

Прилози - Место прилога у 

реченици. He went to the 

station by taxi. - Прилози за 

учесталост usually, 

occasionally, sometimes и др.  

IV. ТВОРБА РЕЧИ Најчешћи 

префикси и суфикси за 

творбу глагола dis-, mis-un- -

en, -ize, -fy  

V. ЛЕКСИКОЛОГИЈА 

ИНТЕРАКЦИЈА 

 

Оспособљавање 

ученика за 

учешће у 

дијалогу на 

страном језику и 

размену краћих 

писаних порука 

• комуницира у свакодневним 

ситуацијама и размењује 

информације, блиске његовим 

интересовањима (писмено и 

усмено) 

МЕДИЈАЦИЈА 

 

Оспособљавање 

ученика да 

преводи, сажима 

и препричава 

садржај краћих 

усмених и 

писаних 

текстова  
 

 

МЕДИЈСКА 

ПИСМЕНОСТ 

 

Оспособљавање 

ученика да 

користе медије 

као изворе 

информација и 

развијају 

критичко 

мишљење у вези 

са њима 

• Ученик треба да у ситуацији 

када посредује између особа 

(вршњака и одраслих) који не 

могу да се споразумевају, у 

неформалним ситуацијама, 

сажимајући и делом преводећи: - 

усмено преноси суштину поруке 

са матерњег на страни језик и 

обрнуто; - препричава садржај 

краћег текста аудио или 

визуелног записа и краће 

интеракције; - препричава 

садржај писаног или усменог 

текста, прилагођавајући га 

саговорнику; - користи 

одговарајући компензационе 

стратегије ради превазилажења 

тешкоћа које се јављају, на 

пример, преводи или преноси 

садржај уз употребу перифраза, 

парафраза и сл. - користи 

речнике, посебно једнојезичне, за 

писмено преношење порука уз 

консултације са наставником. 
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• преводи усмено или писмено 

кратке поруке у мскладу са 

потребама  комуникације 

 

• аргументује свој став о 

медијском  тексту 

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 

2.ст.2.5.4. пише прегледан и разумљив текст у 

коме су правопис, интерпункција и 

организација углавном добри. 

 

 

 

2.СТ.1.5.1. Користи задовољавајући број 

фреквентних речи и израза које му омогућавају 

Најчешћи идиоми и фразе  

VI. ЛЕКСИКОГРАФИЈА 

Структура и коришћење 

једнојезичних речника 

КОМУНИКАТИВНЕ 

ФУНКЦИЈЕ 

- Представљање себе и 

других 

 - Поздрављање (састајање, 

растанак; формално, 

неформално, специфично по 

регионима)  

- 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 
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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.  

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.  

 - 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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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циљеви предмета: 

-овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика 

-развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика , његових хуманистичких, моралних и естетичких ставова 

-развијањеопштих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења 

-развијање способности за самостално, аутономно учење, селекцију и синтезу информација до којих се долази самосталним радом и 

претраживањем изворника различитог типа 

-стицање позитивног односа према другим језицима и културама као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање 

различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, стицањем свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика 
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-усвајање знања из страног језика која ће ученику омогућити да се у усменој и писаној комуникацији компетентно и самосвесно 

споразумева са људима из других земаља, усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који учи, 

као и да настави у оквиру формалног образовања и самостално, учење датог страног језика и других страних језика. 

Задаци наставе страног језика су да ученици: 

-буду оспособљени да у школској и ваншколској свакодневници могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно 

ситуацији 

-продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик користе и после завршетка свог 

образовања, функционално, за студије, у будућем послу или даљем образовању 

-буду оспособљени да се у усменој и писаној комуникацији коректно споразумевају са људима из других земаља, усвајају норме вербалне 

и неврбалне комуникације у складу са специфичностима језика који уче, као и да наставе, у оквиру формалног образовања и самостално, 

учење другог и трећег страног језика изграђују и унапређују индивидуалне афинитете према вишејезичности. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

     Сврха учења 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 комуникацијуну усменом и писаном облику на страном језику. Тај 

сегмент наставе страног језика који се прогресивно увећава од 20 до 50 процената током образовања мора да буде јасно дефинисан у 

складу са исходима везаним за квалификације струке.Неопходно је да стручна тематика која се обрађује на страном језику прати исходе 

појединих стручнихх преднмета и да буде у корелацији са њимна. 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 литераруру 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. 



361 

 

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 

-комуникативна настава страних језика уз примену рада у групама и паровима, додатних средстава у настави (АБ материјали, ИТ, игре, 

аутентични материјали...) као и уз примену принципа наставе засноване на сложеним задацима који не морају бити искључиво језичке 

природе ( task-based language teaching) 

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 показатељима. 
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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 околин 

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 
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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 
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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) 

 

 

 

Историја 
Циљ учења наставног предмета: 

- Стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести; 

- Разумевање историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса и улоге истакнутих личности; 

- Развијање индивидуалног и националног идентитета; 

-  Стицање и проширивање знања, развијање вештина и формирање ставова неопходних за разумевање савременог света (у 

националном, регионалном, европском и глобалном оквиру); 

- Унапређивање функционалних вештина и компетенција неопходних за живот у савременом друштву (истраживачких вештина, 

критичког и креативног мишљења, способности изражавања и образлагања сопствених ставова, разумевања мултикултуралности, 

развијање толеранције и културе аргументованог дијалога); 

- Оспособљавање за ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија; 

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

 

Област/Тема Број Садржај Исходи Стандарди 
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часова ( ко има ) 

Европа и свет од 

краја XVIII века 

до Првог 

светског рата 

5 -Политичко-

историјски оквир 

(Индустријска 

револуција; социјална, 

верска и национална 

обележја политичких 

револуција – примери 

низоземске, енглеске 

и америчке 

револуције; појмови 

уставности и поделе 

власти; Француска 

револуција 

– укидање 

феудализма, 

Декларација о 

правима човека и 

грађанина; 

Наполеоново доба, 

Бечки конгрес, 

револуције 1848/49. 

године – јачање идеја 

национализма, 

либерализма, 

демократије, 

радикализма, 

социјализма; 

уједињење Италије 

● идентификује 

основне одлике 

историјског 

периода од краја 

XVIII века до 

Првог светског 

рата; 

● сагледа значај и 

последице 

привредног 

напретка и 

Индустријске 

револуције на 

развој друштва; 

● опише, на 

примеру 

Француске, 

Велике Британије, 

Хабзбуршке 

монархије, 

Немачке, Русије и 

САД, друштвену 

структуру и 

државно уређење 

у периоду 

од краја XVIII века 

до Првог светског 

рата; 

● сагледа значај и 

последице појаве 

политичких идеја 

национализма, 

2.ИС.1.1.1. 

Разуме 

значење 

основних 

историјских 

и појмова 

историјске 

науке. 

2.ИС.1.2.1. 

Самостално 

прикупља и 

разврстава 

различите 

изворе 

информација 

о прошлости 

и 

садашњости 

у функцији 

истраживања

. 
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и Немачке; Грађански 

рат у САД; 

међународни односи у 

другој половини XIX 

и почетком XX века – 

настанак Тројног 

савеза и Антанте, 

борба за колоније, 

успон САД и Јапана, 

подела Кине, 

међународне 

политичке кризе, 

Источно питање 

и балкански народи – 

опадање Османског 

царства, продор 

Хабзбуршке 

монархије на Балкан; 

утицај великих сила – 

Русије, Велике 

Британије, Француске, 

Немачке, Италије; 

уобличавање 

националних држава 

на Балкану – Грчка, 

Румунија, Бугарска, 

Албанија). 

● Привреда, култура и 

свакодневни живот 

(напредак привреде; 

либерализма, 

радикализма и 

социјализма; 

● наведе најважнија 

научно- техничка 

достигнућа у 

периоду од краја 

XVIII века до 

Првог светског 

рата и образложи 

њихов значај; 

● истакне одлике 

свакодневног 

живота у периоду 

од краја XVIII 

века до Првог 

светског рата у 

различитим 

друштвеним 

слојевима; 

● издвоји 

најзначајније 

правце у 

књижевности и 

ликовним 

уметностима у 

периоду од краја 

XVIII века до Првог 

светског рата и 

именује истакнуте 

ствараоце; 

наведе главне 

тековине периода од 
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последице 

Индустријске 

револуције – јачање 

грађанске и појава 

радничке класе; 

оснивање 

националних банака; 

Друга индустријска 

револуција – 

употреба електричне 

енергије и мотора са 

унутрашњим 

сагоревањем; 

култура, наука, 

образовање, 

најзначајнији правци 

у књижевности и 

ликовним 

уметностима; 

свакодневни живот – 

живот на селу и 

граду, положај жене, 

обичаји, занимања, 

култура исхране и 

становања). 

● Историјско наслеђе 

– повезивање 

прошлости и 

садашњости; тековине 

периода – научна и 

техничка открића 

(телефон, телеграф, 

фотографија, филм, 

нове врсте оружја и 

краја XVIII века до 

Првог светског рата 

и препозна њихов 

значај у савременом 

добу. 



368 

 

саобраћајних 

средстава...) и 

културно- уметничко 

наслеђе 

Србија и Црна 

Гора од средине 

19. века до Првог 

светског рата 

17 Политичко-историјски 

оквир (Српска 

револуција 1804–1835 

– 

националноослободил

ачка и социјална 

обележја, 

организација 

устаничке државе, 

вожд Карађорђе 

Петровић 

и кнез Милош 

Обреновић, борба за 

аутономију, 

Сретењски устав, 

укидање феудализма; 

Турски устав, 

Уставобранитељски 

режим 1842–1858 

– развој државних 

установа; друга 

владавина Милоша и 

Михаила Обреновића; 

владавина Милана и 

идентификује 

основне одлике 

периода од краја 

XVIII века до Првог 

светског рата у 

историји српског 

народа; 

● објасни узроке и 

последице Српске 

револуције, 

ослободилачких 

ратова 1876– 1878. 

и Балканских 

ратова; 

● уочи утицај 

европских 

збивања и идејних 

покрета на развој 

српске националне 

и државне идеје 

током XIX и 

почетком XX века; 

● уочи и објасни на 

историјској карти 

промене граница 

српске државе 

током XIX и 

почетком XX века; 

2.ИС.1.1.3. 

Препознаје 

историјски 

простор на 

историјској 

карти 

2.ИС.1.3.3. 

Разуме значај 

и показује 

одговоран 

однос према 

културно-

историјском 

наслеђу 

сопственог и 

других 

народа. 

2.ИС.3.1.1. 

Разуме и 

анализира 

променљивос

т историјског 

простора у 

различитим 

периодима, 
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Александра 

Обреновића – Устав 

из 1869. године, 

ослободилачки ратови 

1876–1878, 

територијално 

проширење и 

независност, 

оснивање политичких 

странака, проглашење 

краљевине, српско-

бугарски рат, устави 

из 1888. 

и 1901, Мајски 

преврат; владавина 

краља Петра I 

Карађорђевића – 

Устав из 1903, 

напредак 

парламентаризма; 

спољнополитичко 

окружење; Црна Гора 

– територија и 

становништво, 

унутрашња и спољна 

политика владика 

Петра I и Петра II и 

кнежева Данила и 

Николе Петровића; 

Срби под 

● лоцира места 

најважнијих 

битака које су 

вођене током 

Српске 

револуције, 

ослободилачких 

ратова 1876–1878. 

и Балканских 

ратова; 

● опише улогу 

истакнутих 

личности у 

Српској 

револуцији, у 

развоју државних 

иституција и 

формирању 

модерног 

политичког 

система; 

● изведе закључак о 

значају уставности 

за развој модерног 

● политичког 

система; 

● сагледа значај и 

последице 

привредног 

напретка на развој 

српског друштва; 

● наведе и опише 

највећа културна 

достигнућа код 

Срба током XIX и 

уз употребу 

историјске, 

географске и 

савремене 

политичке 

карте 



370 

 

хабзбуршком влашћу 

– Јужна Угарска, 

Хрватска и Славонија, 

Далмација и Бока 

Которска; Срби у 

Револуцији 1848/1849. 

године, национални 

покрет, последице 

Аустро-угарске 

нагодбе и Хрватско- 

угарске нагодбе, 

политички живот; 

Босна и Херцеговина 

под османском и 

аустроугарском 

влашћу – простор, 

становништво, 

политички живот; 

Срби у Османском 

царству – Косово, 

Метохија, Рашка 

област и Македонија; 

Балкански ратови – 

сарадња и 

супротности између 

балканских 

националних 

политика, ратна 

хроника, последице 

почетком XX века; 

● именује 

најважније 

личности које су 

заслужне за развој 

српске културе 

током XIX и 

почетком XX века; 

истакне одлике 

свакодневног 

живота друштвених 

слојева код Срба 

током XIX и 

почетком XX века. 
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ратова). 

● Привреда, култура и 

свакодневни живот 

(аграрни карактер 

привреде, развој 

занатства и 

трговине, зачеци 

индустрије, 

оснивање банака; 

значај делатности 

Доситеја 

Обрадовића 

и Вука Караџића, 

Матица српска, развој 

школства – од првих 

школа до Београдског 

универзитета, 

напредак науке и 

оснивање научних 

друштава, успон 

националне 

књижевности 

и уметности; настанак 

већих градских 

центара, успон 

грађанства; 

свакодневни живот на 

селу и у граду). 

Историјско наслеђе – 

повезивање 
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прошлости и 

садашњости 

(присутност и утицај 

политичких идеја на 

савремено српско 

друштво, трајност 

установа и 

институција – 

Народни музеј, 

Народно позориште, 

Народна библиотека, 

академија наука, 

Народна банка...; 

културно-уметничко 

наслеђе као основ 

савремене српске 

културе). 

Први светски рат 

1914 – 1918, и 

револуције у 

Русији 

 

6 

● Политичко-

историјски оквир 

(сукобљени 

интереси великих 

сила, савезништва и 

фронтови, 

преломнице рата; 

губици и жртве, 

водеће личности 

држава у сукобу; 

човек у рату – живот 

у позадини и на 

фронту; револуције 

у Русији и Европи – 

Фебруарска 

● . разуме узроке и 

међународни 

контекст избијања 

Првог светског 

рата; 

● опише ток Првог 

светског рата; 

● наведе и 

анализира 

преломне догађаје 

Првог светског 

рата; 

● сагледа утицај 

ратних искушења 

на појаву 

2.ИС.1.1.3. 

Препознаје 

историјски 

простор на 

историјској 

карти. 

2.ИС.1.3.3. 

Разуме значај 

и показује 

одговоран 

однос према 

културно-
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револуција, 

Октобарска 

револуција и 

грађански рат, утицај 

Октобарске 

револуције на прилике 

у Европи, 

револуционарно 

врење, револуције у 

Мађарској и Немачкој, 

анархија и распад 

великих царстава; 

Србија и Црна Гора у 

Великом рату – 

одбрана отаџбине 

1914. године, војни 

слом 1915. године, 

Албанска голгота, 

окупациони системи, 

репресија, покушаји 

мењања националног 

и културног 

идентитета српског 

становништва, глад и 

епидемије; влада, 

војска и народ у 

избеглиштву, 

Солунски фронт, 

ослобођење 

Краљевине Србије и 

револуционарних 

идеја и покрета; 

● разуме разлоге 

због који је Србија 

ушла у ратни 

сукоб са 

Аустроугарском и 

Немачком; 

● лоцира места 

најважнијих 

битака које је 

српска војска 

водила током 

Првог светског 

рата; 

● анализира 

последице Првог 

светског рата за 

српски народ; 

уочи утицај 

ратних збивања и 

искушења на 

уметничко 

стваралаштво 

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 

2.ИС.3.1.2. 

Критички 
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југословенских 

покрајина 

Аустроугарске, 

допринос победи 

Антанте; најзначајније 

војне и политичке 

личности; 

југословенска идеја, 

чиниоци 

југословенског 

уједињења – српска 

влада, Југословенски 

одбор, Народно вијеће 

СХС, утицај 

међународних 

прилика на 

настанак 

југословенске државе. 

Рат и култура – 

уметничко виђење 

рата, рат као 

поништавање 

цивилизацијских 

вредности; лични 

доживљај рата. 

просуђује 

важне 

процесе, 

појаве, 

догађаје и 

личности из 

опште и 

националне 

историје. 

Свет између два 

светска рата 

6 ● Политичко-

историјски оквир, 

државни и 

друштвени поредак 

● . сагледа 

промењену слику 

света после Првог 

светског рата; 

2.ИС.1.1.3. 

Препознаје 

историјски 
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(друштвене прилике 

и превирања, криза 

демократије и појава 

тоталитарних идеја – 

комунизам, фашизам 

и нацизам; раднички 

покрет; прилике 

у СССР-у; 

међународни односи 

– победничке и 

поражене земље, 

настанак нових 

држава, Друштво 

народа, радикално 

заоштравање 

међународних односа 

– грађански рат у 

Шпанији, аншлус 

Аустрије, Минхенски 

споразум, Немачко- 

совјетски пакт). 

● Привреда, култура и 

свакодневни живот 

(напредак привреде; 

велика економска 

криза и модели 

њеног решавања; 

уметнички покрети, 

масовна забава, 

научна открића, 

употреба вештачких 

материјала у 

● идентификује 

основне одлике 

историјског 

периода између 

два светска рата; 

● опише, на 

примеру 

Француске, 

Велике Британије, 

Немачке, Италије, 

СССР-а, 

различита 

друштвена и 

државна уређења 

у периоду између 

два светска рата; 

● сагледа значај и 

последице појаве 

тоталитарних 

политичких идеја 

и идеологија; 

● сагледа значај и 

последице 

привредног и 

научног напретка 

у периоду између 

два светска рата; 

● истакне одлике 

свакодневног 

живота у периоду 

између два светска 

рата у различитим 

друштвеним 

слојевима; 

● издвоји 

простор на 

историјској 

карти. 

2.ИС.1.2.3. 

Препознаје 

предрасуде, 

стереотипе, 

пропаганду и 

друге видове 

пристрасност

и у тумачењу 

историјских 

појава у 

историјским 

и 

савременим 

изворима 

информација. 

2.ИС.3.1.1. 

Разуме и 

анализира 

променљивос

т историјског 

простора у 

различитим 

периодима, 

уз употребу 

историјске, 

географске и 
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индустрији). 

Историјско наслеђе – 

повезивање 

прошлости и 

садашњости; тековине 

периода – научна и 

техничка открића 

(напредак медицине, 

појава радија, 

телевизије, звучног 

филма...) и културно-

уметничко наслеђе. 

најзначајније 

правце у 

књижевности и 

ликовним 

уметностима у 

периоду између два 

светска рата и 

именује истакнуте 

ствараоце; 

наведе главне 

тековине периода 

између два светска 

рата и препозна 

њихов значај у 

савременом добу. 

савремене 

политичке 

карте. 

Југословенска 

краљевина 

8 . Политичко-

историјски оквир, 

државни и друштвени 

поредак 

(југословенска идеја и 

конституисање 

државе, политичке 

борбе, национално и 

верско питање и 

питање демократије; 

Видовдански и 

Октроисани устав, 

лични режим краља 

Александра, атентат у 

● образложи 

најважније мотиве 

и узроке стварање 

југословенске 

државе; 

● уочи значај 

настанка 

југословенске 

државе за српски 

народ; 

● идентификује 

одлике 

југословенске 

државе као 

монархије; 

● уочи и разуме 

међународни 

2.ИС.1.1.3. 

Препознаје 

историјски 

простор на 

историјској 

карти. 

2.ИС.1.3.3. 

Разуме значај 

и показује 

одговоран 

однос према 

културно-

историјском 

наслеђу 
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Марсеју; влада 

Милана 

Стојадиновића – 

унутрашња политика 

и промене у 

спољнополитичкој 

оријентацији; 

преуређење државе 

у сенци новог 

светског рата и 

међународних 

притисака – стварање 

Бановине Хрватске, 

влада Цветковић- 

Мачек, отварање 

српског питања). 

● Привреда, култура и 

свакодневни живот 

(социјално-

економске прилике, 

неуједначеност 

економског и 

културног развоја, 

индустријализација; 

присуство и 

утицај страног 

капитала; универзитет 

и наука; уметнички 

покрети, хуманитарна 

друштва и спортске 

организације; 

положај 

југословенске 

краљевине; 

● именује и сагледа 

улогу најважнијих 

личности које су 

утицале на 

друштвено-

политичка 

збивања у 

југословенској 

краљевини; 

● уочи и објасни на 

историјској карти 

границе 

југословенске 

краљевине и њено 

административно 

уређење; 

● сагледа дубину и 

трајност 

националних, 

верских и 

политичких 

супротности у 

југословенској 

држави; 

● наведе најважније 

одлике 

привредног 

развитка у 

југословенској 

краљевини; 

● опише културно-

просветне прилике 

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 

2.ИС.3.1.2. 

Критички 

просуђује 

важне 
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свакодневни живот – 

живот на селу и у 

граду, положај жене, 

обичаји, занимања, 

култура исхране и 

становања). 

Историјско наслеђе – 

повезивање 

прошлости и 

садашњости 

(присутност и утицај 

политичких идеја на 

савремено српско 

друштво, трајност 

установа и 

институција; 

културно- уметничко 

наслеђе 

и наведе 

културно- 

уметничка 

достигнућа у 

југословенској 

краљевини; 

истакне одлике 

свакодневног 

живота друштвених 

слојева 

југословенској 

краљевини 

процесе, 

појаве, 

догађаје и 

личности из 

опште и 

националне 

историје. 

Други светски рат 

1939 – 1945. 

16 ● Политичко-

историјски оквир 

(карактер рата и 

главни фронтови; 

победе Сила осовине 

у првој фази рата; 

образовање 

Антифашистичке 

коалиције; 

прекретнице у рату – 

Москва, Стаљинград 

и Ел Аламејн; 

геноцид, холокауст 

● разуме узроке и 

међународни 

контекст избијања 

Другог светског 

рата; 

● опише ток Другог 

светског рата; 

● наведе и 

анализира 

преломне догађаје 

Другог светског 

рата; 

● уочи посебности 

2.ИС.1.1.3. 

Препознаје 

историјски 

простор на 

историјској 

карти. 

2.ИС.1.2.3. 

Препознаје 

предрасуде, 

стереотипе, 

пропаганду и 
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и концентрациони 

логори; покрети 

отпора у Европи; 

ратна свакодневица; 

савезничке 

конференције – 

Техеран, Јалта, 

Потсдам; људски и 

материјални губици, 

модерна војна 

технологија – 

употреба атомског 

оружја; Југославија 

у Другом светском 

рату – приступање 

Тројном пакту и 

војни пуч 27. 

марта 1941, Априлски 

рат и војни 

слом, окупација, деоба 

територија и 

квислиншки режими, 

Независна 

Држава Хрватска и 

политика геноцида 

над Србима, Јеврејима 

и Ромима; устанци и 

организовани покрети 

отпора, 

револуционарно 

освајање власти, 

грађански рат, 

Другог светског 

рата у Југославији 

и препозна његову 

антиокупаторску, 

националну, 

верску и 

идеолошку 

садржину; 

● анализира 

последице Другог 

светског рата за 

српски народ; 

● образложи 

допринос 

југословенских 

антифашистичких 

покрета победи 

савезника у 

Другом светском 

рату; 

● разуме важност 

изучавања 

холокауста и 

геноцида као 

феномена Другог 

светског рата; 

уочи утицај ратних 

збивања и 

искушења на 

уметничко 

стваралаштво. 

друге видове 

пристрасност

и у тумачењу 

историјских 

појава у 

историјским 

и 

савременим 

изворима 

информација. 

2.ИС.3.1.1. 

Разуме и 

анализира 

променљивос

т историјског 

простора у 

различитим 

периодима, 

уз употребу 

историјске, 

географске и 

савремене 

политичке 

карте. 
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најзначајније војне 

операције, савезничка 

политика према 

Југославији, основи 

новог државног 

уређења, завршне 

операције за 

ослобођење 

југословенског 

простора, жртве рата и 

допринос савезничкој 

победи). 

● Рат и култура – 

уметничко виђење 

рата, рат као 

поништавање 

цивилизацијских 

вредности; 

уништавање и пљачка 

културних добара; 

лични доживљај рата. 

Свет после 

Другог светског 

рата 

7 

 

● Политичко-

историјски оквир, 

државни и 

друштвени поредак 

(промена односа 

међу великим 

силама, стварање 

блокова; хладни рат 

и трка у наоружању; 

● сагледа 

промењену слику 

света после 

Другог светског 

рата; 

● идентификује 

основне одлике 

политичког, 

2.ИС.1.1.3. 

Препознаје 

историјски 

простор на 

историјској 

карти. 

2.ИС.1.2.3. 

Препознаје 
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улога ОУН у 

очувању мира, 

антиколонијални 

покрети и 

деколонизација; 

покрети 

еманципације – 

покрети за женска и 

мањинска права, 

антиратни и 

антирасни покрети; 

свет у савременом 

добу – распад СССР-а, 

нестанак Источног 

блока, европске 

интеграције 

– Европска унија, 

глобализација, 

тероризам, еколошки 

проблеми...). 

Привреда, култура и 

свакодневни живот 

(напредак привреде; 

економске 

институције у 

савременом свету – 

Међународни 

монетарни фонд, 

Светска банка..; 

друштвеног, 

привредног, 

научног и 

културног развоја 

послератног света; 

● препозна и 

упореди основне 

одлике различитих 

привредних 

система у 

комунистичким и 

капиталистичким 

државама у другој 

половини XX 

века; 

● уочи узроке и 

последице 

хладноратовских 

сукоба; 

● разуме 

распрострањеност 

покрета за 

ослобођење нација 

и угрожених 

мањинских група; 

● сагледа значај и 

последице пораза 

идеје комунизма 

предрасуде, 

стереотипе, 

пропаганду и 

друге видове 

пристрасност

и у тумачењу 

историјских 

појава у 

историјским 

и 

савременим 

изворима 

информација. 

2.ИС.3.1.1. 

Разуме и 

анализира 

променљивос

т историјског 

простора у 

различитим 

периодима, 

уз употребу 

историјске, 

географске и 

савремене 

политичке 

карте 
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стварање јединственог 

европског тржишта, 

заједничка монета; 

научно- технолошка 

револуција, освајање 

свемира, медији, 

популарна култура...). 

на крају XX века; 

● уочи значај 

привредног 

напретка и 

научно-

технолошке 

револуције; 

● наведе и 

образложи 

проблеме 

савременог света; 

истакне одлике 

свакодневног 

живота на 

различитим 

просторима и у 

друштвеним 

срединама у 

савременом свету. 

Југославија после 

Другог светског 

рата 

9 ● Политичко-

историјски оквир, 

државни и 

друштвени поредак 

(конституисање 

југословенске 

федерације и њено 

међународно 

признање; 

● идентификује 

одлике 

југословенске 

државе као 

социјалистичке 

републике; 

● уочи и разуме 

међународни 

положај и 

2.ИС.1.1.3. 

Препознаје 

историјски 

простор на 

историјској 

карти. 

2.ИС.1.2.3. 

Препознаје 

предрасуде, 
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хегемонија 

комуниста и 

политичка 

репресија, сукоб са 

Информбироом, 

сарадња 

са Западом, улога у 

Покрету 

несврстаних; 

самоуправни 

концепт 

социјалистичког 

развоја, устав из 

1974. године, 

разбијање и распад 

југословенске 

државе; велике силе 

и југословенска 

криза; настанак 

нових држава, 

Косовско питање, 

НАТО интервенција 

1999. године, 

раздвајање Србије и 

Црне Горе; српска 

држава у савременом 

свету). 

● Привреда, култура 

и свакодневни 

спољнополитичке 

односе 

социјалистичке 

Југославије; 

● именује најважније 

личности које су 

утицале на 

друштвено- 

политичка и 

културна збивања у 

социјалистичкој 

Југославији; 

● образложи 

политичке, 

друштвене, 

привредне и 

културне последице 

нестанка 

југословенске 

државе; 

● разуме место и 

улогу Србије у 

савременом свету; 

● утврди значај 

чланства Србије у 

међународним 

организацијама; 

идентификује 

стереотипе, 

пропаганду 

и друге 

видове 

пристраснос

ти у 

тумачењу 

историјских 

појава у 

историјским 

и 

савременим 

изворима 

информациј

а. 

2.ИС.3.1.1. 

Разуме и 

анализира 

променљиво

ст 

историјског 

простора у 

различитим 

периодима, 

уз употребу 

историјске, 

географске 

и савремене 

политичке 
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живот 

(индустријализациј

а, државна 

привреда и њене 

противречности; 

култура, наука и 

образовање; 

свакодневица, 

животни стандард, 

популарна култура; 

економске 

и културне 

последице нестанка 

Југославије). 

проблеме савремене 

српске државе. 

карте 

 

 

 

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  
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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 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. 
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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. 

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); 
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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 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. 
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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 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, 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. 
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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.  
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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. 

 

Ликовна култура 
Годишњи фонд часова:37 

Разред: други 

Циљеви учења предмета 

 

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. 

 

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. 
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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 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 
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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 

различитих ликовних елемената и 

принципи компоновања); 

•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; 

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 

•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; 
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уметника. поређење два или више 

уметника, археолошки локалитет 

у Србији, утицај византијске 

уметности на српску 

средњовековну уметност...); 

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 

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; 



396 

 

•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; 

•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. 
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У другој колони су називи тематских целина. Називи су осмишљени као општи појмови како би се наставницима олакшало планирање 

наставе. 

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 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 
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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  

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 
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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; 

• осмисли оригинални ликовни рад. 

Естетичка компетенција, Решавање 

проблема, Предузимљивост и 

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; 

Естетичка компетенција, Рад са 

подацима и информацијама, 
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•изражава став о одабраним ликовним 

делима; 

 

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 

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; 
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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. 

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 Републици Србији, поштовање и 

неговање традиције и културе српског народа и националних мањина, развијање интеркултуралности, поштовање и очување националне 

и светске културне баштине; 
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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 

- 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) 
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- 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...) 

 - 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. 

 



404 

 

 

 

 

 

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 10 - Вежбе обликовања (јачања, - Препозна везе између физичке 
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култура и 

физичка 

активност, као 

основа за 

реализовање 

постављених 

циљева и 

исхода 

лабављење и растезање); 

- Вежбе из корективне гимнастике; 

- Провера стања моторичких и 

функционалних способности 

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: 

ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ 

Напомене: 

• 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 

савременог начина живота 

(пушење, дрога, насиље, 

18 
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- 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/: 

- 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 

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 

такмичењима и у слободном 

времену; 

• Препозна нетолерантно 

понашање својих другова и 

реагује на њега, шири дух 

пријатељства, буде истрајан је у 
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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 

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 

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. 



409 

 

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: 

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 
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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 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 
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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; 

 

IV Међупредметне компетенције 

7) Компетенцију за целоживотно учење 

8) Комуникацију 

9) Решавање проблема 

10) Сарадњу 

11) Одговоран однос према здрављу 

      6)   Одговоран однос према околини. 

 

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

-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 
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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 компетенциjе коjе се односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу 

ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање дискриминациjе и друго. 
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Математика 
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. 

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; 

- уочавање сврхе идентичних трансформација рационалних алгебарских израза и оспособљавање да се оне поуздано врше; 
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- 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 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  
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 СТЕПЕНОВАЊЕ И 

КОРЕНОВАЊЕ 

  

  

  

  

  

 

28 Степен чији је 

изложилац цео број. 

Функција у = xn (n ∈ N). 

Степен чији је 

изложилац рационалан 

број. Комплексни 

бројеви 

− трансформише и 

израчуна вредност 

израза са степенима 

користећи својства 

операција и функција, 

по потреби користећи 

калкулатор; − скицира, 

тумачи и трансформише 

график степене 

функције; − комплексни 

број задат у 

алгебарском облику 

представи у равни, 

одреди његов модуо и 

решава проблеме у 

којима примењује 

основне операције са 

комплексним 

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 

2.МА.1.1.1 

2.МА.1.1.2 

2.МА.1.1.4 

2.МА.2.1.2 
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преведе на математички 

језик и добијени 

математички модел 

реши водећи рачуна о 

реалном контексту 

КВАДРАТНА 

ЈЕДНАЧИНА И 

КВАДРАТНА 

ФУНКЦИЈА 

38 Квадратнe једначинe. 

Вијетове формуле. 

Једначине које се своде 

на квадратне. Квадратна 

функција. Одређивање 

корена квадратне 

јеначине. Квадратнe 

неједначинe. Системи 

једначина са две 

непознате који садрже 

квадратну једначину. 

Ирационалне једначин 

реши проблем који се 

своди на квадратне и 

ирационалне једначине 

и неједначине и њихове 

системе; − скицира и 

тумачи график 

квадратне функције и 

користи је у реалним 

ситуацијама; − израчуна 

вредност 

експоненцијалне и 

логаритамске функције, 

по потреби користећи 

калкулато− 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 

2.МА.1.1.5 

2.МА.1.1.6 

2.МА.1.3.2 

2.МА.1.3.3 

2.МА.1.4.4 

2.МА.2.1.7 

2.МА.2.3.3 

2.МА.2.3.4 

2.МА.2.1.5 

2.МА.1.1.8 

 

2.МА.1.1.9 

2.МА.3.1.4 

 

2.МА.3.1.6 
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реалном контексту 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ЕКСПОНЕНЦИЈАЛНА 

И ЛОГАРИТАМСКА 

ФУНКЦИЈА 

26   

 

. Експоненцијална 

функција. 

Експоненцијалне 

једначине и 

неједначине. Логаритам, 

његова својства и 

примене. Логаритамска 

функција. Логаритамске 

једначине и једноставне 

неједначине 

користи својства 

логаритама; − скицира, 

тумачи и трансформише 

график експоненцијалне 

и логаритамске 

функције; − реши 

проблем који се своди 

на експоненцијалне или 

логаритамске једначине 

и неједначине или 

њихове системе 

користећи својства 

одговарајућих 

функција− 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 контексту; 

2.МА.1.3.2 

2.МА.1.3.3 

2.МА.1.4.4 

 

2.МА.2.1.3 

2.МА.2.1.6 

2.МА.2.3.3 

2.МА.2.3.4 

2.МА.3.1.2 

2.МА.3.1.4 

2.МА.3.3.3 
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ТРИГОНОМЕТРИЈСКЕ 

ФУНКЦИЈЕ 

44 

Угао. Радијан. 

Тригонометријски круг. 

Тригонометријске 

функције. 

Тригонометријске 

трансформације. 

Једноставне 

тригонометријске 

једначине и 

неједначине. Синусна и 

косинусна теорема. 

  

израчуна вредност 

тригонометријске 

функције, по потреби 

користећи калкулатор; 

− трансформише 

тригонометријске 

изразе; − скицира, 

тумачи и трансформише 

графике 

тригонометријских 

функција; − реши 

проблем који се своди 

на тригонометријске 

једначине и неједначине 

користећи својства 

одговарајућих 

функција; − примени 

синусну и косинусну 

теорему; − 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 

2.МА.1.2.7 

2.МА.1.3.2 

2.МА.1.3.3 

2.МА.1.4.4 

2.МА.2.1.3 

2.МА.2.1.6 

2.МА.2.2.5 

2.МА.2.3.3 

2.МА.2.3.4 

2.МА.3.1.2 

 

2.МА.3.1.4 

2.МА.3.2.5 

2.МА.3.3.3 
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реши водећи рачуна о 

реалном контексту 

.  

  

 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.1.1.4. Трансформише једноставне алгебарске изразе.  

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.1.1.8. Зна и разуме основне логичке и скуповне операције и користи их. 

 2.МА.1.2.7. Примењује тригонометрију правоуглог троугла у једноставним реалним ситуацијама. 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.1.3.3. Анализира графички представљене функције (одређује нуле, знак, интервале монотоности, екстремне вредности и 

тумачи их у реалном контексту).  

2.МА.1.4.4. Графички представља податке у облику дијаграма и табела, анализира податке и њихову расподелу. 

 2.МА.2.1.2. Разуме појам комплексног броја, представља га у равни и зна основне операције са комплексним бројевима. 

 2.МА.2.1.3. Израчунава вредност израза у коме се појављују и елементарне функције и при томе по потреби користи калкулатор или 

одговарајући софтвер. 

 2.MA.2.1.5. Трансформише алгебарске изразе. 

 2.MA.2.1.6. Решава проблеме који се своде на једначине у којима се појављују елементарне функције .  

2.МА.2.1.7. Решава квадратне и једноставне рационалне неједначине.  

2.МА.2.1.9. Зна и користи логичке и скуповне операције, исказни рачун и појам релације (посебно поретка и еквиваленције). 

 2.МА.2.2.5. Примењује тригонометријске функције у једноставним реалним ситуацијама. 2.МА.2.3.3. Уме да скицира графике 

елементарних функција и да их трансформише користећи транслације и дилатације дуж координатних оса. 

 2.МА.2.3.4. Решава проблеме користећи основна својства функција (област дефинисаности, периодичност, парност, монотоност, ...).  

2.MA.3.1.2. Израчунава вредност израза користећи својства операција и функција. 

 2.МА.3.1.4. Решава једначине са параметрима.  

2.МА.3.1.5. Решава неједначине користећи основна својства елементарних функција. 

 2.МА.3.1.6. Решава системе линеарних једначина са и без параметара и једноставне системе нелинеарних једначина.  

2.МА.3.2.5. Примењује тригонометријске функције у проблемима. 2.МА.3.3.3. Користи елементарне функције за решавање проблема. 

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 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 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   

Степеновање и кореновање  

На почетним часовима требало би обновити појам степена са природним изложиоцем и квадратног корена које су ученици изучавали у 

основној школи. Проширити стечена знања о степенима увођењем рационалних изложилаца као и операција са степенима. Од посебног је 

значаја релација , а такође и децимални запис броја у тзв. стандардном облику a · 10n , где је 1 ≤ a < 10 и (n ∈ Z). Ученике треба оспособити 

да рационалишу имениоце облика , (сви програми) и , (програми М1 и М3). Функцију у = хn (n ∈ N) скицирати у неколико случајева, са 

посебним освртом на особину парности функције (за М2 само функције у = х2 и у = х3 ). У теми комплексни бројеви обрадити основне 

појмове и чињенице које ће бити неопходне при изучавању садржаја о квадратној једначини – приказати комплексан број у равни, 

одредити његов модуо и кроз примере обрадити основне операције са комплексним бројевима. Сложеније проблеме обрађивати у 

програмима М1 и М3. 

Квадратна једначина и квадратна функција  

Обраду ове теме започети са основним знањима о квадратној једначини. Вредност квадратног тринома. Нуле. Дељење квадратног тринома 

са полиномом првог степена. Вијетове формуле. Налажење нула квадратне једначине. Дискриминанта и дискусија нула квадратне 

једначине. Решавати и једначине са непознатом у имениоцу, које се своде на квадратне при чему треба истаћи важност услова 

дефинисаности. У програмима М1 и М3 обрадити биквадратне, симетричне и кососиметричне једначине, као и једноставније једначине са 

параметрима. Пажњу посветити различитим начинима решавања квадратне једначине, као и разноврсним проблемима из свакодневног 

живота или из неке друге области. Пре него што се формално уведе квадратна функција на часу приказати неколико једноставних примера 

из живота, нпр. коси хитац и увести појам параболе. Неопходно је да ученици добро науче да скицирају и „читају‖ график квадратне 
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функције. При испитивању квадратне функције прво скицирати њен график, а потом тумачити њене особине. Квадратне неједначине треба 

решавати користећи знања о графику квадратне функције. Решавати системе квадратних једначина и проблеме који се своде на њих, као и 

ирационалне једначине (програми М1 и М3) и ирационалне неједначине (програм М3). У неким од ових ситуација користити и графичку 

интерпретацију. Задаци, који се раде са ученицима у програму М2, треба да буду једноставнији. У овом програму предвиђени су само 

системи од једне квадратне и једне линеарне једначине, а ирационалне једначине и неједначине нису предвиђен 

.  

Експоненцијална и логаритамска функција  

При увођењу појма експоненцијалне функције скренути пажњу ученицима да се на овом нивоу не може дати прецизна дефиниција, па 

самим тим се и не могу строго доказати њене особине, већ се о тим особинама закључује по аналогији са особинама степена са 

рационалним изложиоцем. Посебно, чињеница да је таква функција увек бијекција (између одговарајућих скупова) не може се строго 

доказати, али се илуструје на графику, што оправдава увођење појма логаритма. Ученике треба оспособити да одреде вредност 

експоненцијалне и логаритамске функције у датој тачки (при чему треба оспособити ученике да користе калкулатор када је то неопходно) 

и да скицирају и користе графике основних функција ових типова (сви програми), као и графике који се из основних добијају транслацијом 

(програми М1 и М3). Својства логаритама треба да упознају и примењују сви ученици, при чему је за програме М1 и М3 предвиђена 

примена у сложенијим ситуацијама. Експоненцијалне и логаритамске једначине и неједначине треба обрађивати у мери у којој је то 

наведено у исходима за одређени програм. Тригонометријске функцијe 

Тригонометрија је област математике која има велику примену. Имајући ово у виду ученици треба да решавају проблеме у реалном 

контексту коришћењем тригонометрије. На почетним часовима требало би обновити тригонометријске функције оштрог угла 

(тригонометрију правоуглог троугла) које су ученици упознали у првом разреду. Успоставити везу између уопштеног угла и основног угла 

и увести појам радијана. На тригонометријском кругу најпре одређивати вредности тригонометријских функција у првом квадранту, а 

затим и за остале вредности углова. Осим помоћу тригонометријског круга потребно је да ученици у потпуности савладају одређивање 

вредности тригонометријских функција помоћу калкулатора, као и вредности њихових инверзних функција. Скицирати и тумачити 

графике основних тригонометријских функција, као и функција облика у = sinх + c и у = соsх + c (програм М2), односно у = А sin(ах + b) + 

c и у = А соs(ах + b) + c (програми М1 и М3). Ученици могу да користе апликативне софтвере за цртање графика функције и одређивања 

домена, кодомена, нула, знака, периодичности, монотоности и екстремних вредности функције. Приликом трансформација 

тригонометријских израза и у доказима тригонометријских идентитета користити основне идентитете и адиционе формуле (за програм М2 

ограничити се на директну примену адиционих формула). Тригонометријске трансформације не заснивати само на алгебарским 

трансформацијама, већ при избору израза и идентитета са тригонометријским функцијама водити рачуна о сврсисходности израза и његове 

повезаности са предметом изучавања. Ученици решавају једноставније (програми М1 и М2) и сложеније (програм М3) проблеме у реалном 

контексту који се своде на тригонометријске једначине уз помоћ тригонометријског круга, користећи калкулатор или одговарајући софтвер 

(за програм М2 само једначине облика sin(ax) = b и cos(ax) = b на интервалу [0, 2π]). Ученици решавају тригонометријске неједначине уз 

помоћ тригонометријског круга или графика (за програм М1 само неједначине облика sin(ax) ≤ b, sin(ax) ≥ b, cos(ax) ≤ b, cos(ax) ≥ b, а за М2 

неједначине облика sin(x) ≤ a, sin(x) ≥ a, cos(x) ≤ a, cos(x) ≥ a на итервалу [0, 2π]). Синусну и косинусну теорему примењивати на решавање 

проблема из реалног контекста (за програм М2 једноставних проблема 

III Праћење и вредновање наставе и учења   



423 

 

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 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;   
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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 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, 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.   
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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.  
 

Физика 

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.  
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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. 

 

Тема  

 

 

Бр. 

час 

 

 

 

Садржаји 

 

 

Исходи  

 

 

Стандарди 

 



427 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнетно поље 
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Магнетно поље и магнети. 

Магнетна индукција, јачина 

магнетног поља и 

магнетни флукс. 

Кретање наелектрисаних 

честица у магнетном и 

електричном пољу. 

Деловање магнетног поља на 

струјне проводнике. 

Демонстрациони огледи: 

– Ерстедов оглед. 

– Интеракција два паралелна 

струјна проводника. 

Лабораторијска вежба: 

1. Одређивање хоризонталне 

компоненте магнетног 

поља Земље 

Предлог за пројекат 

1. Магнетно поље Земље 

Појава електромагнетне 

индукције. 

Фарадејев закон и Ленцово 

правило. 

Електромагнетна индукција и 

закон одржања 

енергије.– Ленцово правило. 

– користи научни језик физике за описивање 

физичких појава; 

– користи одговарајуће појмове, величине и 

законе за објашњавање основних каракте 

ристика магнетног поља сталних магнета 

и електричне струје; 

– анализира кретање наелектрисаних че 

стица у електричном и магнетном пољу и 

објашњава примену (осцилоскоп, масени 

сепаратор, циклотрон); 

– опише деловање магнетног поља на струј 

ни проводник и наводи примере примене; 

– разликује материјале према магнетним 

својствима; 

– повезује индуковану електромоторну силу 

са променом магнетног флукса и наводи 

њену примену (трансформатори, магнетне 

кочнице); 

-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 уређа 

јима, алатима, материјалима; 

– анализира примере из свакодневног 

живота који потврђују значај физике за 

разумевање природних појава и развој 

природних наука и технологије; 

– самостално планира, скицира, реализује и 

презентује пројекат; 

2.ФИ.2.1.5. 

2.ФИ.2.3.1. 

  

2.ФИ.3.3.4. 
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Хармонијске 

осцилације 
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Механичке хармонијске 

осцилације. 

Енергија хармонијског 

осцилатора. 

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); 

– безбедно по себе и околину рукује 

уређајима 

 

2.ФИ.2.1.1. 

2.ФИ.2.1.4 

2.ФИ.2.1.5 

 

  Врсте механичких таласа. 

Енергија и интензитет таласа. 

Одбијање и преламање 

-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 
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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.). 

– Звучна резонанција. 

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 

2.ФИ.3.4.2.  
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- Мерење таласне дужине 

светлости дифракцио 

ном решетком. 

добијени резултат (овај исход се односи на 

све наведене области); 

– безбедно по себе и околину рукује 

уређајима 

 

 

 

 

 

 

 

Основи квантне 

физике 
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Закони топлотног зрачења. 

Планкова хипотеза. 

Фотоелектрични ефекат. 

Фотон. Корпускуларно-та 

ласни дуализам светлости. 

Демонстрациони оглед: 

– Фотоефекат (помоћу 

фотоћелије). 

Честично-таласни дуализам. 

Де Брољева хипотеза.. 

Квантовањеенергије 

 

– 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); 

– безбедно по себе и околину рукује 

уређајима 

2.ФИ.1.5.1 

2.ФИ.2.5.3.  

2.ФИ.3.5.2.  

2.ФИ.3.5.4.

,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модели атома(Бор -

Радефорд) 

Борови постулати  

Рендгенско зрачење. 

Лабораторијске вежбе 

 Калибрација спектроскопа и 

– анализира спектар атома водоника кори 

стећи Борове постулате; 

– објашњава структуру периодног система 

елемената помоћу квантних бројева; 

– повезује примену рендгенског зрачења са 

његовим својствима 

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. 

2.ФИ.3.5.3.  
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Основи атомске 

и нуклеарне 

физике 
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идентификација 

водониковог спектра. 

Предлог за пројекат 

1. Основне каракетеристике 

хемијских веза  

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 основни принцип рада ласера, по 

везује карактеристике ласерског зрачења 

са његовом применом; 

– 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; 

 

 

 

Лабораторијске 

вежбе  

 

 

 

 

5 

1.Одређивање хоризонталне 

компоненте магнетног 

поља Земље 

2. Мерења помоћу 

математичког и физичког 

клатна. 

 3.Мерење таласне дужине        

светлости дифракцио 

ном решетком. 

4. Калибрација спектроскопа 

и идентификација 

-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); 

2.ФИ.3.1.5. 
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водониковог спектра. 

5.Систематизација 
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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.1.3.3.Познаје релације и физичке величине које описују деловање магнетног поља на наелектрисане честице и 

проводник са струјом (Лоренцова и Амперова сила). 

2.ФИ.1.3.5. 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. 

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.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. 

2.ФИ.2.3.1. Објашњава физичке појаве: електрично пражњење у гасовима, појаву индуковане ЕМС у различитим 

случајевима, самоиндукцију и међусобну индукцију, настајање, основне карактеристике и спектар електромагнетних таласа, 

својства магнетног поља Земље. 
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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:3.3.3. Разуме појам енергије електричног и магнетног поља и израчунава, на основу познатих релација, енергију 

електричног поља у плочастом кондензатору и магнетну енергију у соленоиду. 

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 



435 

 

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 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. 



436 

 

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 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, 
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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 

- Компетенција за целоживотно учење; 

- Комуникације; 

- Рад с подацима и информацијама; 

- Дигитална компетенција; 

- Решавање проблема; 

- Сарадња; 
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- 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 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. 
 

Биологија 
 

БИОЛОГИЈА 

Разред: други  

Смер—техничар моторних возила 

 Недељни фонд часова: 2 



440 

 

Годишњи фонд часова: 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Област/Тема 
Број 

часова 
Садржај Исходи 

 Стандарди 
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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 

● 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 
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значај митозе и 

мејозе 

Основи 

физиологије 

човека 

28 часова  

● Нервни систем 

● Чула 

● Мишићно-

скелетни систем 

органа 

● Ендокрине жлезде 

– хуморална 

регулација 

● Систем органа за 

 

● објасни настанак 

и пренос нервног 

импулса 

● илуструје прост 

рефлексни лук 

● објасни улогу 

нервног система 

● објасни мишићну 

контракцију 
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варење 

● Систем органа за 

дисање 

● Систем за 

циркулацију 

телесних течности 

● Систем органа за 

излучивање и 

размножавање 

● 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 

екскреторних 
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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 

 

 

 

Наслеђивње 

биолошких 

особина 

 

15 часова 

● Генетика човека 

● Појам и функције 

 

● упореди ДНК, 

хроматин, 
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гена 

● Наслеђивање и 

варирање особина 

код човека 

● Наследне болести 

● Праћење особина 

на основу 

родословног стабла 

● Генетичка 

условљеност 

човековог понашања 

● Генетичко 

саветовање и 

тестирање 

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 

6 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 

здравље жене 

● наведе облике 

ризичног 

понашања, 

најчешће полно 

преносиве болести 

и болести 

зависности 
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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.  

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   
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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  

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, 
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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 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 
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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.  

Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље кпји су наведени у табели, кап 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.  

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.  
 

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

Механика 
 

                 Циљ наставног предмета је стицање нових знања из механике као фундаменталне техничке науке, ради тумачења појава и 

механичких законитости у природи и његове примене у пракси и свакодневном животу. Такође служи као подлога за савлађивање и 

разумевање других сродних дисциплина. 

 Задаци наставног предмета су  : 

- Стицање знања о методама решавања проблема у техници 

- Стицање знања о аксиомима  механике, системима сила у равни и условима равнотеже  

- Упознавање са сложеним напонским стањима 

- Стицање знања о понашању техничких материјала под дејством оптерећења која на њих делују  

- Стицање знања о врстама кретања и општим законима динамике тачке  

- Стицање знања о динамици крутог тела 

- Развијање логичног мишљења и расуђивања и систематичности у решавању техничких проблема 
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- Развијање стваралачког односа и одговорности ученика према раду , као и интересовање за усавршавање у овој области.       

  

Редни 

број 

теме 

Број 

часова 

Наставни садржај Начин и поступак 

остваривања 

Активности ученика 

1. 2    Кинематика увод - фронтални рад 

- индивидуални рад 

- комбиновани рад 

- вербалне методе 

- демонстративне  

   методе 

 

- слуша 

- уочава 

- изводи закључке 

- одговара на питања 

- препознаје 

- повезује знање 

- анализира 

 

2. 11    Кинематика тачке - фронтални рад 

- индивидуални рад 

- илустративни рад 

- слуша 

- уочава 

- изводи закључке 
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- групни рад 

- вербалне методе 

- демонстративне  

   методе 

 

- одговара на питања 

- препознаје 

- повезује знање 

- анализира 

 

3. 1    Кинематика крутог тела - фронтални рад 

- индивидуални рад 

- илустративни рад 

- групни рад 

- вербалне методе 

- демонстративне  

   методе 

 

- слуша 

- уочава 

- изводи закључке 

- одговара на питања 

- препознаје 

- повезује знање 

- анализира 

4. 2    Транслаторно кретање крутог 

   тела         

- фронтални рад 

- индивидуални рад 

- комбиновани рад 

- слуша 

- уочава 

- изводи закључке 
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- групни рад 

- вербалне методе 

- демонстративне  

   методе 

 

- одговара на питања 

- препознаје 

- повезује знање 

- анализира 

5. 7    Обртање крутог тела око  

   непокретне осе 

- фронтални рад 

- индивидуални рад 

- комбиновани рад 

- групни рад 

- вербалне методе 

- демонстративне  

   методе 

 

- слуша 

- уочава 

- изводи закључке 

- одговара на питања 

- препознаје 

- повезује знање 

- анализира 

6. 10    Раванско кретање крутог тела - фронтални рад 

- индивидуални рад 

- комбиновани рад 

- слуша 

- уочава 

- изводи закључке 
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- групни рад 

- вербалне методе 

- демонстративне  

   методе 

 

- одговара на питања 

- препознаје 

- повезује знање 

- анализира 

7. 4    Кинематика сложеног  

   кретања тачке 

- фронтални рад 

- индивидуални рад 

- комбиновани рад 

- групни рад 

- вербалне методе 

- демонстративне  

   методе 

 

- слуша 

- уочава 

- изводи закључке 

- одговара на питања 

- препознаје 

- повезује знање 

- анализира 

8. 2    Динамика увод - фронтални рад 

- индивидуални рад 

- комбиновани рад 

- слуша 

- уочава 

- изводи закључке 
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- групни рад 

- вербалне методе 

- демонстративне  

   методе 

 

- одговара на питања 

- препознаје 

- повезује знање 

- анализира 

9. 6    Динамика материјалне тачке - фронтални рад 

- индивидуални рад 

- комбиновани рад 

- групни рад 

- вербалне методе 

- демонстративне  

   методе 

 

- слуша 

- уочава 

- изводи закључке 

- одговара на питања 

- препознаје 

- повезује знање 

- анализира 

10. 7    Општи закони динамике  

    тачке 

- фронтални рад 

- индивидуални рад 

- комбиновани рад 

- слуша 

- уочава 

- изводи закључке 
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- групни рад 

- вербалне методе 

- демонстративне  

   методе 

 

- одговара на питања 

- препознаје 

- повезује знање 

- анализира 

11. 3    Везане тачке - фронтални рад 

- индивидуални рад 

- комбиновани рад 

- групни рад 

- вербалне методе 

- демонстративне  

   методе 

 

- слуша 

- уочава 

- изводи закључке 

- одговара на питања 

- препознаје 

- повезује знање 

- анализира 

12. 4    Динамика сложеног кретања  

   материјалне тачке 

- фронтални рад 

- индивидуални рад 

- комбиновани рад 

- слуша 

- уочава 

- изводи закључке 
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- групни рад 

- вербалне методе 

- демонстративне  

   методе 

 

- одговара на питања 

- препознаје 

- повезује знање 

- анализира 

13. 5    Геометрија маса - фронтални рад 

- индивидуални рад 

- комбиновани рад 

- групни рад 

- вербалне методе 

- демонстративне  

   методе 

 

- слуша 

- уочава 

- изводи закључке 

- одговара на питања 

- препознаје 

- повезује знање 

- анализира 

14. 10    Динамика крутог тела - фронтални рад 

- индивидуални рад 

- комбиновани рад 

- слуша 

- уочава 

- изводи закључке 
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- групни рад 

- вербалне методе 

- демонстративне  

   методе 

 

- одговара на питања 

- препознаје 

- повезује знање 

- анализира 

 

I         Планирање наставе и учења 

  

Програм се заснива на предпоставци да је ученик стекао основна знања из области механике.Такође се подразумева да ученик влада 

са знањем из области кинематике и динамике материјалне тачке. 

            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 едукацији ученика на самосталном оспособљавању за одређивање правила понашања 

одређених појава у природи и као такве дефинисати са одређеним математичким формулама. То је назначено посебним ставовима на крају 

сваког поглавља. Кинематичко и динамичко кретања материјалног система непрекидно повезивати са градивом из  стручног 

оспособљавања.  

             Ученике провести кроз специјализоване радионице и кабинете, по могућности посетити научне институте или сајам технике и тако 

их упознати са законима кретања машина, алата и прибора.  

           Екпериментални  рад изводити у лабораторијама који поседују адекватну опрему и мерне уређаје . Није обавезно сва поглавља 

реализовати строго по наведеном редоследу. Реализацију програма, по потреби, прилагодити могућностима кабинета где се обавља 

практична настава и расположивом опремом, односно могућношћу коришћења расположивих средстава рада, а придржавати се 

предвиђеног времена.  
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           Садржај праћења експериментисања ,мерења и прерачунавања  је предуслов за одржавање радне и погонске спреме целог научног 

тима који ради на истом задазку. Због тога је потребно посветити посебну пажњу на упознавању  појединих детаља везаних за решавање 

комлексно постављеног задатка.   

          При обради појединих области користити одговарајуће методе и поступке, потребна учила.За поједина поглавља која се односе на 

анализу и аналитику физичког проблема потребно је користити стручну литературу , математичке и емпиријске формуле. 

          Значајно је у току едукације посветити посебну пажњу, поштовању радне дисциплине и мерама лепог понашања. Упозорити ученике 

на одговорност у обављању послова и значај поштовања прописа за рад.  

          Садржаје програма је неопходно реализовати савременим наставним методама и средствима. У оквиру сваке програмске целине, 

ученике треба оспособљавати за: самостално проналажење, систематизовање и коришћења информација из различитих извора (стручна 

литература, интернет, часописи, уџбеници); визуелно опажање, поређење и успостављање веза између различитих садржаја (нпр. 

повезивање садржаја предмета са свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); тимски рад; самопроцену; презентацију 

својих радова и групних пројеката  и ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију.Ученике обучити за правилна логицирања и 

изођење закључака о насталој физичкој појави.   

         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 оспособљавати и охрабривати да 

процењују сопствени напредак у остваривању задатака предмета,ослободити их страхова приликом самосталног решавања  постављених 

задатака као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. Такође је важно оспособити ученика да ефикасно и рационално 

користе рачунаре на начин који не угрожава њихово физичко и ментално здравље. 

  

II        Остваривање наставе и учења   

   

         Настава се реализује кроз теоријску и експерименталну наству. Програм за други разред организован је кроз 10 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 
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средства (рачунар, пројектор,мерни  уређаји и уређаји  за показивање силе , брзине , времена , прибор, шеме, панои..), савремене наставне 

методе и мултимедијалне презентације. Ученике упућивати да користе интернет и стручну литературу, разне врсте прибора 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,кабинети, научне институције.  

  

III      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 уређајима и опреми за екпериментални рад,практично извођење наученог применом одговарајућег знања, 

ред и рад  на радном месту , учионици и кабинету, уважавање гледишта других ученика, однос према раду, способност примене теоријских 

и практичних  знања у конкретним радним условима.  

 

  

   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;  
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  Естетичка компетенција;  

  Предузимљивост;  

  Оријентација ка предузентиштву.   

  

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

   

        Наставни предмет Механика омогући ће 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 ,експериментално учење...). Кроз облике рада, наставне методе, 

коришћење разновсних наставних средстава, различиите стручне литературе ,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, ваннаставне активности  као и учешће у различитим активностиваа током живота са циљем сталног унапређивања компетенција 

ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван установе, омогући ће 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;   
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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 реализоваће се кроз континуирано међусобно 

уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и вредновање напредовање ученика.   

  

         Кроз предавања из предмета Механика реализоваће се и циљеви образовања и васпитања.  

   

         Кроз активности на часовима предмета  Механика 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 закључују. 

  

            Кроз предмет Механика 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,  писмено едукативне наставе, домаће задатке, пројектну наставу, експерименталну  

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. 
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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 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.   

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 месту,   

   

          Кроз предмет  Механика  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.  
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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.  
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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.   

 

Машински елементи 
 

ЦИЉ: 

Стицање знања о врстама, конструкционим и функционалним карактеристикама и примени машинских елемената као саставних делова 

машинске целине-конструкције и машински системи. 

ЗАДАЦИ: 

 -схватање улоге изначајаопштих машинских делова који су заједнички већини машинских конструкција, 

-оспособљавање за прорачунавање и димензионисање машинских деловауз предходно дефинисање врсте оптерећења и напонских стања у 

машинским деловима и систему у цлини, 

- овладавање израдом техничке документације и њеном применом у пракси, 

- упознавање стандарда, симбола, ознака и оспособљавање за коришћење стандардних и препоручених вредности з таблица, 
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- схватање значаја квалитета обрадеи толеранција у машинству са становишта функционисања конструкције, 

- развијање смисла за тачност, прецизности естетски изглед, као и оспособљаваљње за самостално приступање раду и производњи 

 

 

Редни 

број теме 

Број 

часова 

   Наставни 

садржај 

Начин и поступак 

остваривања 

Активности 

ученика 

 

 

1. 

 

 

2 

Увод -фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне 

методе 

-koнбиновани рад 

-слуша 

-oдговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 

 

 

2. 

 

 

10 

Толранције мера 

и облика 

 

фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне 

методе 

-слуша 

-oдговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 
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-koнбиновани рад 

3.  

8 

 

Основе 

прорачуна 

машинских 

елемената 

фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне 

методе 

-koнбиновани рад 

-слуша 

-oдговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 

4. 7 Нераздвојиви 

спојеви 

фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне 

методе 

-koнбиновани рад 

-слуша 

-oдговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 

5. 21 Раздвојиви 

спојеви 

фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне 

методе 

-koнбиновани рад 

-слуша 

-oдговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 

6. 6 Еластичне везе фронтални рад -слуша 
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-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне 

методе 

-koнбиновани рад 

-oдговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 

7. 8 Цевни водови, 

елементи за 

ргулисање 

протока и судови 

под притиском 

фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне 

методе 

-koнбиновани рад 

-слуша 

-oдговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 

8. 12 Вежбе фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне 

методе 

-koнбиновани рад 

-слуша 

-oдговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 
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I     Начин остваривања програма(упутство) 

 

Садржаји овог предмета заснивају се на теоријским поставкама стручних предмета(техничко цртање са нацтрном 

геометријом,машински материјали,статика а нарочито отпорност материјала).предзнање ученика је неопходно али је и наставник у обавези 

да утврди са ученицима све оно што је битно из садржаја наведених предмета за изучавање појединих тематских целина машинских 

елемената. 

Садржаји овог предмета треба значајно да прошире техничка знања ученика која су им неопходна за укључивање у процес рада и 

производње као и за праћење наставе из основа конструјисања,технолошких поступака,конструјисање алата и прибора и других стручних 

предмета.Због тога је потребно наставу овог предмета реализовати у кабинету или специјализованој учионици опремљеној одговарајућим 

наставним средствима,узроцима свих машинских елемената и њиховим моделима,машинским сколоповима у пресецима у којима се виде 

уграђени машински делови.Једино у таквим услоима могуће је ефикасно остварити наставу овог предмета,која захтева разноврсне методе 

наставног рада уз коришћење графофолија и дијафилма.Све што треба цртати на табли треба имати на слајду(дијафилму,или графофолији 

или у рачунару),јер се на тај начин штеди време које се може искористити за понављање,вежбање,израду задатака и сл.,а то води бољем 

стицању трајних знања и растерећењу ученика од великих домаих обавеза. ЈУС каталози,табеле и графикони(дијаграми),затим фабрички 

проспекти,оригинални технички цртежи (умножени у више примерака), приручници и уџбеници морају бити на располагању како 

наставнику тако и ученику. Само добро опремљеним кабинетом и добром припремом наставника може се успешно остварити овај програм.  

Програм се мора остварити на таквом нивоу да ученици, поред успешног читања и израде цртежа, познавања толеранција, квалитета 

обраде, геометријских величина елемената напонских стања условљених оптерећењима обима и облика делова, овладавају прорачуном и 

димензионисањем елемената. При прорачуну треба посебно водити рачуна да се не западне у формализам, па и претеривања. Због тога 

ученика треба увести у основне законитости прорачуна и димензионисања машинских делова без детаљне обраде или појединости, а још 

мање извођења образаца и поступака у њиховој трансформацији. То значи да ученици треба да упознају оптерећења и напонска стања 

појединог елемента, користећи при томе стечена знања из метематике, отпорност материјала, техничког цртања, познавања материјала 

других предмета тачка. При томе је битно и стаћи методе димензијнисања три позната сегмента-материјал, оптерћење и димензије. Наиме, 

уз позната два елемента утврдити како се тражи трећи. Посебну пажњу треба посветити коначном усвајању димензија и њиховој 

стандардизацији, а за тим и технолошким захтевима обраде (толеранције, квалитет обраде, прелази, радијуси кривине и сл.).  

Вежбање у настави треба посветити посебну пажњу и усмеравати је ка прпреми ученика за израду самосталних радова и вежби. 

Конкретно, после сваке тематске целине из које је предвиђена самостална вежба треба бежбањем у настави комплетно урадити 

репрезентативним пример и одмах након тога издати податке за самосталан рад ученика. У оквиру предвиђеног броја часова треба у школи 

завршити вежбу и предати је наставнику. 

Наставник машинских елемената даје задатак и упуство за израду вежбе а ученици прорачун, цртеже и др. раде на рачунару уз 

коришћење рачунарске опреме. Због тога је неопходно успоставити корелацију са рачунаром. Приликом предаје раде наставник 
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машинских елемената оцењује делове рада које су обухваћени машинским елементима (испрвност прорачуна, тачност цртања, графичка 

опремљеност, конструктивна решења итд.).  

Обим вежби треба прилагодити предвиђеном броју часова тако да ученици просечним ангажовањем могу вежбу да ураде у школи. 

Оцена рада може се дати и у случајевима када вежба није до краја завршена. У оваквим случајевима ученици треба код куће да заврше 

вежбу и да је предају наставнику у току израде наредне вежбе. 

 

II        Остваривање наставе и учења  

 Настава се реализује кроз теоријску  наству вежбе. Програм за други разред организован је кроз осам наставних тема. Наставник користи 

различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, вежбе, визуелне 

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

шеме,модели зупчаника,вратила итд. панои..), савремене наставне методе и мултимедијалне презентације. Ученике упућивати да користе 

интернет и стручну литературу,читање са радионичког цртежа,шеме,узимање кмера са модела. Постепено их уводити у област кроз људске 

потребе, принципе рада, блок-шеме и бројне примере из живота и праксе. 

 Место остваривања наставе:Учионица,кабинет. 

 III      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, уважавање гледишта 

других ученика, однос према раду, способност примене теоријских и практичних  знања у конкретним радним условима. 

    IV    Међупредметне компетенције 

  

-  Компетенција за целоживотно учење; 
- Комуникације; 
- Рад с подацима и информацијама; 
- Дигитална компетенција; 
- Решавање проблема; 
- Сарадња; 
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- Одговоран однос према здрављу; 
- Одговоран однос према околини; 
- Естетичка компетенција; 
- Предузимљивост; 
- Оријентација ка предузентиштву.  

  

Кроз наставни садржај Машинских елемената реализују се и општи принципи образовања и васпитања. 

 Наставни предмет Машински елементи 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, вежбе, 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 Машинских елемената  реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

 Кроз активности на Машинским елементима 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 закљ 

 Кроз  наставу Машинских елемената 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, графичке радове, 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 

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 

користи дигиталне технологије, како да разликује и повезује целине.  

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

ефикасан начин дошао до решења проблема који  се свакодневно јављају.  

Ученик треба да води рачуна о себи и другима у раду са  уређајима,дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. Да 

зна како да се понаша у учионици и на радном месту. 
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  Кроз предмет Машински елементи 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. 
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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 
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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.  

 

Електотехника и електроника 
Циљ учења наставног предмета:  

 

- да  ученици упознају конструкцију, рад и улогу електротехничких и електронских машина, уређаја и опреме која се примењује у 

машинству као и средства рада за напајање машина електричном енергијом. 

-упознавање основних закона и принципа електротехнике на којима је заснован рад машина и уређаја; 

-упознавање конструкције, начин рада и радних карактеристика мотора, генератора, трансформатора, постројења за пренос енергије и 

уређаја електронике који се примењују у машинству; 

оспособљавање ученика за мање интервенције при раду електроопреме на машинама и уређајима. 

 

 

Модул 
Број 

часова 
Садржај 

УВОД 1 

-Развој електротехнике.  

-Значај електротехнике у савременом свету и њена 

присутност у савременој аутоиндустрији. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Наелектрисање трењем и додиром.  

-Електростатичка индукција.  

-Кулонов закон.  

-Електрично поље, линије поља.  



482 

 

ЕЛЕКТРОСТАТИКА 7 -Потенцијал, потенцијална разлика и напон.  

-Проводници и изолатори у електростатичком 

пољу. Расподела оптерећења. Ефекат шиљка. 

Примена.  

-Електрична капацитивност и кондезатори. 

Капацитивност кондензатора са диелектрицима 

 

 

 

 

 

 

 

ЈЕДНОСМЕРНЕ СТРУЈЕ 

 

 

 

 

 

 

 

12 

-Електрична струја. Јачина и смер. Дејства струје. 

-Први Кирхофов закон. Мерење струје. Омов закон. 

Мерење напона.  

-Електрична проводност. Отпорници. Везивање 

отпорника. Мерење отпорности.  

-Џулов закон. Примена топлотног дејства. 

Електрични рад и снага. Мерење електричне снаге. 

-Електрични генератор и електромоторна сила.  

-Напон генератора у просторном колу. Пад напона. 

-Сложено коло. Други Кирхофов закон.  

-Електролиза. Фарадејеви закони електролизе. 

Примена електрохемијског дејства. 

Електрохемијски генератори. Акумулатори.  

-Контактне појаве. Термоелектричне појаве. 

Мерење температуре термоелементом. 

Фотоелектричне појаве. Примена. 

 

 

 

 

 

 

ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗАМ 

 

 

 

 

 

 

7 

-Електромагнетна сила и електромагнетна 

индукција.  

-Магнетно поље проводника са струјом. Амперов 

закон.  

-Магнетни флукс и магнетно коло.  

-Подела материје према магнетним својствима. 

Примена.  

-Фарадејев закон електромагнетне индукције.  

-Самоиндукција и међусобна индукција.  
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-Електромагнетни и електродинамички 

инструменти. Примена.  

-Електромагнетни елементи. Релеји. Мерење струје, 

напона и снаге. 

 

 

 

 

НАИЗМЕНИЧНЕ 

СТРУЈЕ 

 

 

 

 

8 

-Основни појмови и величине.  

-Тренутне, максималне и ефективне вредности. 

Учестаност и фазни став.  

-Отпори у колу наизменичне струје. Термогена, 

индукована и капацитивна отпорност. Импеданса.  

-Снаге у колу наизменичне струје. Тренутна, 

активна, реактивна и привидна снага. Фактор снага. 

-Напонска резонанса.  

-Трофазне наизменичне струје. Снага трофазне 

наизменичне струје. 

ПРОИЗВОДЊА И 

ПРЕНОС ЕЛЕКТРИЧНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ 

 

4 

-Производња и пренос електричне енергије.  

-Електране.  

-Електричне мреже високог и ниског напона. 

 

 

 

 

 

ЕЛЕКТРИЧНЕ 

МАШИНЕ 

 

 

 

 

 

10 

-Трансформатори. Принцип рада. Примена. Врсте.  

-Двоварични и једноварични индукциони калемови. 

-Синхрони мотори. Врсте и примена.  

-Обртно магнетно поље.  

-Принцип рада асинхроног мотора. Пуштање у рад 

асинхроног мотора.  

-Синхрони генератор. Принцип рада. Примена.  

-Мотори специјалне конструкције. Примена у 

аутоиндустрији.  

-Електромоторни погон. Примена.  

-Дејство електричне струје на човека. Заштита од 

струјног удара. 

 

 

 

 

-Катодна цев. Примена. 

-Полупроводници. pn спој.  
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ЕЛЕКТРОНИКА 17 -Диоде.  

-Транзистори. Фет. Мосфет.  

-Тиристори.  

-Интегрисана кола.  

-Исправљачи, врсте, примена.  

-Стабилизатори напона.  

-Појачавачи, примена. Електронски генератори.  

-Основна логичка кола у аутоматици и рачунарској 

техници. 

 

 

 

УПРАВЉАЧКИ 

СИСТЕМИ 

 

 

 

8 

-Појам система Компоненте управљачких система. 

-Сензори. Претварачи. Појачавачи. Елементи за 

пренос сигнала.  

-Електрични извршни органи. Актуатори. Примена. 

-Примена управљачких система на моторним 

возилима.  

-Електронски системи на моторним возилима.  

-Примена микропроцесора.  

-Електронска контролна јединица.  

-Примена рачунара у аутоиндустрији.  

-Веза рачунара и компоненти управљачког система 

- CAN веза.  

-Дијагностика кварова на електронски управљаним 

системима возила. Читачи грешака. Примена. 

 

 

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 
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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 теирујску 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. 

 

 

На часовима  је потребно  урадити следеће: 

 

1. У оквиру модула ЕЛЕКТРОСТАТИКА 

На почетку модула ученике упознати са циљевима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања. 

 

-Ученике упознати са појмом наелектрисање и начинима- трењем и додиром.  

-Ученицима објаснити појам електростатичке индукција.  

-Ученицима објаснити Кулонов закон, извести израз.  

-Ученицима објаснити појам електричног поље, као и начин његовог представљања-линије поља.  

- Ученицима објаснити појам потенцијала, потенцијална разлика и напон.  

-Ученицима објаснити разлике у понашању проводници и изолатори у електростатичком пољу.. - -Ученицима објаснити ефекат шиљка 

и његову примену.  

 - Ученицима објаснити појам електричне капацитивност и кондезатори.  
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2. У оквиру модула ЈЕДНОСМЕРНЕ СТРУЈЕ 

На почетку модула ученике упознати са циљевима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања. 

 

-Објаснити појам електричне струје. јачина и смер, као и дејства струје. 

-На примеру објаснити суштину  за Први Кирхофов закон као и мерење струје.  

-На примеру објаснити Омов закон као и мерење напона.  

-Објаснити појам Електрична проводност.  

-Објаснити основну електрорехничку компоненту –Отпорник,  везивање отпорника, мерење отпорности.  

-Објаснито Џулов закон. Примена топлотног дејства. Електрични рад и снага. Мерење електричне снаге. 

-Објаснити појам Електрични генератор и електромоторна сила.  

-Описати понашање генератора у  просторном колу. 

-Показати пример сложеног  кола у на њему објаснити  Други Кирхофов закон.  

-Објаснити електричне појаве у електролитима:Електролиза. Фарадејеви закони електролизе. Примена електрохемијског дејства. 

Електрохемијски генератори. Акумулатори.  

-Описати термоелектричне појаве. Мерење температуре термоелементом. Фотоелектричне појаве.  

  

3. У оквиру модула ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗАМ 

На почетку модула ученике упознати са циљевима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања. 

-Објаснити магнетно поље проводника са струјом. Амперов закон.  

-Објаснити магнетни флукс и магнетно коло.  

-Објаснити поделу материје према магнетним својствима.  

-Објаснити Фарадејев закон електромагнетне индукције.  

-Објаснити самоиндукцију и међусобну индукцију.  

-Објаснити  принцип рада Електромагнетног  и електродинамичког  инструмента  

- Објаснити  принцип рада Релеја. 

 

4. У оквиру модула НАИЗМЕНИЧНЕ СТРУЈЕ 

На почетку модула ученике упознати са циљевима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања. 

-Објаснити основне појмове и величине.  

- Објаснити тренутне, максималне и ефективне вредности. Учестаност и фазни став.  
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-Објаснити понашање отпора у колу наизменичне струје. Термогена, индукована и капацитивна отпорност. Импеданса.  

-Објаснити снаге у колу наизменичне струје. Тренутна, активна, реактивна и привидна снага. Фактор снага. -Напонска резонанса.  

-Објаснити трофазне наизменичне струје. Снага трофазне наизменичне струје. 

 

5. У оквиру модула ПРОИЗВОДЊА И ПРЕНОС ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

На почетку модула ученике упознати са циљевима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања. 

-Објаснити поступке производње и преноса електричне енергије.  

- Блок шемама приказати начин рада електрана.  

-Описати Електричне мреже високог и ниског напона. 

 

6. У оквиру модула ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ 

На почетку модула ученике упознати са циљевима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања. 

-Објаснити принцип рада и врсте трансформатора.  

-Опусати двоварични и једноварични индукциони калемови. 

-Објаснити принцип рада синхроних мотора.  

-Опусати обртно магнетно поље.  

-Објаснити принцип рада асинхроног мотора. Пуштање у рад асинхроног мотора.  

-Објаснити принцип рада синхроног  генератора.  

-Навести моторе специјалне конструкције. Примена у аутоиндустрији.  

-Објаснити појам електромоторни погон. .  

-Указати на негативно дејство електричне струје на човека. Заштита од струјног удара. 

 

7. У оквиру модула ЕЛЕКТРОНИКА 

На почетку модула ученике упознати са циљевима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања. 

-Помоћу блок шеме приказати рад катодне цеви. Примена. 

-Објаснити формирање полупроводника П и Н рипа, а потом и образовање ПН споја.  

-Објаснити принцип рада диоде.  

-Објаснити принцип рада транзистори. Фет. Мосфет.  

- Објаснити принцип рада тиристора.  

-Навести примере интегрисаних  кола.  

-Објаснити начина рада исправљача, врсте, примена.  
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-Објаснити начина рада стабилизатора напона.  

-Навести врсте појачавача.  

-Приказати и објаснити основна логичка кола у аутоматици и рачунарској техници. 

 

8. У оквиру модула УПРАВЉАЧКИ СИСТЕМИ 

На почетку модула ученике упознати са циљевима наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања. 

-Објаснити начин рада сензора, претварача,  елемената за пренос сигнала.  

-Навести примере електричних извршних органа. Актуатори.  

-Примена управљачких система на моторним возилима.  

-Навести  и објаснити електронскр системр на моторним возилима.  

-Објаснити примену  микропроцесора.  

- Онјаснити улогу електронске контролне јединице.  

-Објаснити примену рачунара у аутоиндустрији. 

 

  

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; 

- Решавање проблема; 

- Сарадња; 
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- Одговоран однос према здрављу; 

- Одговоран однос према околини; 

- Естетичка компетенција; 

- Предузимљивост; 

- Оријентација ка предузентиштву.  

 

Кроз наставни садржај  Електротехника и електроника реализују се се и општи принципи образовања и васпитања. 

 

Наставни предмет Електротехника и 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;  

-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 Електротехника и електроника 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;  

 

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 три године. Квалификација се заснива на опису рада, циљевима и исходима средњег 

стручног образовања.  
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Мотори СУС 
Циљ : 

Циљ наставе наставног предмета мотори СУС је стицање стручно  теоријских знања потрербних за успешно извођење практичне 

наставе. 

Задаци наставе мотори СУС су: 

- стицање стручно теоријских знања потребних за сагледавање рада мотора СУС; 

- стицање знања о моторима СУС њиховим деловима и уређајима и начину рада; 

-  стицање знања о конструкцији, производњи , монтажи мотора и његових склопова и уређаја; 

-  оспособљавање за коришћење стручне литературе и стандарда која се односи на моторе СУС; 

-   упознавање проблема сервисирања и одржавања мотора СУС у погону. 

 

 

Редни 

број 

теме 

Број 

часова 

   Наставни садржај Начин и поступак 

остваривања 

Активности 

ученика 

 

 

1. 

 

 

1 

Увод -фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

-слуша 

-oдговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 

 

 

 

 

Појам мотора СУС  

фронтални рад 

-слуша 

-oдговара на 

питања 
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2. 4 -индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

-уочава 

-закључује 

3.  

 

12 

ОТО четворотактни 

мотори 

фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

-слуша 

-oдговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 

4. 12 Систем за напајање 

ОТО мотора горивом 

фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

-слуша 

-oдговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 

5. 8 Паљење ОТО мотора фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

-слуша 

-oдговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 
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6. 6 Дизел мотори фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

-слуша 

-oдговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 

7. 9 Систем за убризгавање 

горива Дизел мотора 

фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

-слуша 

-oдговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 

8. 4 Систем за хлађење 

мотора 

фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

-слуша 

-oдговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 

9. 6 Систем за подмазивање 

мотора 

фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-слуша 

-oдговара на 

питања 

-уочава 
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-koнбиновани рад -закључује 

10. 2 Двотактни ОТО мотори фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

-слуша 

-oдговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 

11. 1 Мотори са надпуњењем фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

-слуша 

-oдговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 

12. 1 Ванкел мотори са 

обртним клипом 

фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

слуша 

-oдговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 

13. 8 Техничко опслуживање 

мотора СУС 

фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-слуша 

-oдговара на 

питања 
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-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

-уочава 

-закључује 

 

 

I         Начин остваривања програма(упутство)  

 Програм наставног предмета мотора СУС трба да омогући ученику да се упозна са конструкцијом и начином рада мотора СУС који 

се користе за погон моторних возила и других саобраћајних средстава. 

 За реализацију ових циљева и задатака неопходно је користити конкретна наставна средства (схеме, моделе) како би ученици 

разумели суштину и значај појединих елемената у систему возила. 

 За обраду тема о принципима рада ОТО и дизел мотора неопходна су учила којима се симулира рад мотора. 

 Садржаје који говоре о саставним деловима и склоповима мотора реализовати уз примену очигледних средстава (клип, клипњаче, 

радилица....). 

 За реализацију система напајања, паљење и подмазивање и хлађење мотора, неопходне су скице и схеме и конкретно показивање 

делова и елемената: карбуратор, пумпа, разводник... 

 За обраду садржаја осталих типова мотора потребне су макете Ванкеловог мотора, одговарајуће схеме и скице. 

 Наставна тема техничко опслуживање мотора, треба обрадити по могућству, користећи практична решења у организовању послова 

одржавања једног моторног возила. 

 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 (стручна 

литература, интернет, часописи, уџбеници); визуелно опажање, поређење и успостављање веза између различитих садржаја нпр. 

повезивање садржаја предмета са свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); тимски рад; самопроцену; презентацију 

својих радова и групних пројеката и ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 
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 Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу , свака активност је добра прилика за процену напредовања и давања 

повратне информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и 

охрабривати да процењују сопствени напредаку остваривању задатака предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу 

аргументацију. 

II        Остваривање наставе и учења   

  Настава се реализује кроз теоријску наставу. Програм за други разред организован је кроз 13 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, 

софвтвери, шеме, панои, моделе мотора СУС...), савремене наставне методе и мултимедијалне 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.  

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; 
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- Сарадња; 

- Одговоран однос према здрављу; 

- Одговоран однос према околини; 

- Естетичка компетенција; 

- Предузимљивост; 

- Оријентација ка предузентиштву.  

 

V  Општи принципи образовања и васпитања  

Кроз наставни садржај Мотора СУС реализују се и општи принципи образовања и васпитања. 

Наставни предмет Мотори СУС 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.  

VI Циљеви образовања и васпитања  

Кроз наставу Мотори СУС 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; 

 VII Исходи образовања и васпитања  

Кроз наставу Мотора СУС 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 
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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.  

 

VIII Стандарди образовања и васпитања  

Кроз наставу Мотора СУС 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 учбеника је релевантан за пствариваое прпграма наставе и ушеоа 

Ппказатељи 

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 
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ток излагања у уџбенику и имају за циљ да допуне или појасне садржаје који одговарају 

програму предмета. 

Стандард 2. Учбеник ппдстише развпј ушенике и пмпгућава сампсталнп ушеое 

Ппказатељи 

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 

Ппказатељи 

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 

Ппказатељи 

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 

Ппказатељи 

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 
 

Циљ: 

- Стицање знања умења и навика потребних за обављање послова у оквиру образовног профила машински техничар моторних возила и 

оспособљавање за брзо укључивање у процес конкретне технологије рада. 

Задаци: 

-Овладавање технолошким поступком обраде; 

-Оспособљавање за правилну употребу алата; 

-Правилно и економично коришћење средстава рада,сагледаванје њихове материјалне вредности и века трајања; 

-Оспособљавање за самостално коришћење техничке документације; 

-Развијање способности да стечена знаља успешно примењују; 

-Руковање алатима при растављању и састављању машинских подсклопова; 

-Стицање знања за правилно коришћење средстава заштите на раду; 

 

 

Редни 

брпј 

наставне 

теме 

Брпј 

часпва 

Наставни садржај Начин и 

ппступак 

пствариваоа 

Активнпсти 

ученика 

1 6 Увпд -вербалне 

-кпмбинпване 

-рещаваое 

прпблема  

-демпнстративан 

практишан рад у 

- слуща 

-упшава 

-извпди 

закљушке 

-закљушује 

-пдгпвара на 
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радипници 

 

питаоа 

-преппзнаје 

-анализира 

2 12 Оснпвни ппјмпви п технишкпм 

пдржаваоу мптпра -вербалне 

-кпмбинпване 

-рещаваое 

прпблема  

-демпнстративан 

практишан рад у 

радипници 

 

- слуща 

-упшава 

-извпди 

закљушке 

-закљушује 

-пдгпвара на 

питаоа 

-преппзнаје 

-анализира 

3 48 Одржаваое и ппправка 

главних делпва мптпра 

-вербалне 

-кпмбинпване 

-рещаваое 

прпблема  

-демпнстративан 

практишан рад у 

радипници 

-преглед 

- слуща 

-упшава 

-извпди 

закљушке 

-закљушује 

-пдгпвара на 

питаоа 
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дневника рада 

практишне 

наставе 

 

-преппзнаје 

-анализира 

4 30 Систем за напајаое -вербалне 

-кпмбинпване 

-рещаваое 

прпблема  

-демпнстративан 

практишан рад у 

радипници 

-преглед 

дневника рада 

практишне 

наставе 

 

- слуща 

-упшава 

-извпди 

закљушке 

-закљушује 

-пдгпвара на 

питаоа 

-преппзнаје 

-анализира 

-ушествује у 

раду 

5 36 Систем за паљеое мптпра -вербалне 

-кпмбинпване 

-рещаваое 

прпблема  

-демпнстративан 

- слуща 

-упшава 

-извпди 

закљушке 

-закљушује 
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практишан рад у 

радипници 

-преглед 

дневника рада 

практишне 

наставе 

 

-пдгпвара на 

питаоа 

-преппзнаје 

-анализира 

-ушествује у 

раду 

6 36 Систем за убризгаваое -вербалне 

-кпмбинпване 

-рещаваое 

прпблема  

-демпнстративан 

практишан рад у 

радипници 

-преглед 

дневника рада 

практишне 

наставе 

 

- слуща 

-упшава 

-извпди 

закљушке 

-закљушује 

-пдгпвара на 

питаоа 

-преппзнаје 

-анализира 

-ушествује у 

раду 

7 18 Систем за хлађеое мптпра -вербалне 

-кпмбинпване 

-рещаваое 

- слуща 

-упшава 

-извпди 
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прпблема  

-демпнстративан 

практишан рад у 

радипници 

-преглед 

дневника рада 

практишне 

наставе 

 

закљушке 

-закљушује 

-пдгпвара на 

питаоа 

-преппзнаје 

-анализира 

-ушествује у 

раду 

8 18 Систем за ппдмазиваое 

мптпра 

-вербалне 

-кпмбинпване 

-рещаваое 

прпблема  

-демпнстративан 

практишан рад у 

радипници 

-преглед 

дневника рада 

практишне 

наставе 

 

- слуща 

-упшава 

-извпди 

закљушке 

-закљушује 

-пдгпвара на 

питаоа 

-преппзнаје 

-анализира 

-ушествује у 

раду 
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9 18 Технишкп пдржаваое и 

ппслуживаое мптпра 

-вербалне 

-кпмбинпване 

-рещаваое 

прпблема  

-демпнстративан 

практишан рад у 

радипници 

-преглед 

дневника рада 

практишне 

наставе 

 

- слуща 

-упшава 

-извпди 

закљушке 

-закљушује 

-пдгпвара на 

питаоа 

-преппзнаје 

-анализира 

-ушествује у 

раду 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

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. 
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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. 
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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 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,школска радионица.  

  

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;  

 Одговоран однос према околини;  

 Естетичка компетенција;  

 Предузимљивост;  
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 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 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.   
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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, 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.   

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.  
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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.  

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  
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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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ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 

Грађанско васпитање 
 

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 

– испољава у свом 

понашању 

толеранцију према 

различитости; 

– доведе у везу 
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укључености у друштво. 

Дискриминација. 

Родно засновано насиље. 

Борба жена за равноправност. 

Повереник за заштиту 

равноправности. 

Стереотипи, аутостеротипи, 

хетеростереотипи, предрасуде, 

стигматизације, сегрегација. 

Ејџизам. 

Особе другачије сексуалне 

оријентације и њихова права. 

Особе са инвалидитетом. 

Националне мањине. Интеркулт 

личне особине као 

димензије 

различитости и 

дискриминацију; 

– превиђа 

последице 

одрастања деце 

миграната у 

условима 

одвојености од 

породице, дома, 

отаџбине; 

– наведе облике 

дискриминације; 

– разликује 

ситуације 

укључености 

наспрам 

искључености у 

друштвени живот 

заједнице; 

– аргументује 

значај 

супротстављања 

различитим 

врстама 

      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. 
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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. 

стереотипа и 

предрасуда; 

– разликује 

интеркултуралност 

од 

мултикултуралност

и; 

– аргументовано 

дискутује о родној 

равноправности и 

родно 

заснованом насиљу 

у свету и Србији; 

– наведе неколико 

невладиних 

организација које 

се баве 

питањима заштите 

људских права и 

циљеве њихових 

активности; 

– наведе 

најзначајније 

институције и 

документа у Србији 

и 
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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 

приватности; 

– наведе принципе 

новинарске етике; 

– критички се 

односи према 

комерцијалним 

програмима у 
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медијима; 

– препозна примере 

манипулације 

информацијама у 

медијима; 

– предвиђа у ком 

правцу ће се медији 

у будућности 

развијати 

 

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 искуствому 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: 
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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 ове 

компетенције које се постепено развијају. Свака дискусија је 

прилика да се ученици подстичу на активно 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 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 школеи 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 подацимаможе се обавити интервју са ученицима који су били 

укључени у инциденте. Група, која се определи за истраживање електронскогнасиља 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. 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 

ученици који су се определили да истражују на који начин се чува идентитет малих држава у свету глобализације, могу осмислити пројекат 
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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 грађансковаспитање у школи? Има ли смисла покретање грађанскихакција? 

На основу чега знамо да ли је наша група демократска? Којих правила у раду ћемо се придржавати да би свима било добро? 

 

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 
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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 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 највидљивијихоблика насиља у друштву. Нема заједнице, колико год била богата или 
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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 ненамерне 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 



523 

 

различитим областима 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 
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организација се бори да се у Уједињеним нацијама донесе документ који би мултинационалне компаније правно обавезао на поштовање 

широке лепезе људских права широм света. 

Верска настава 
 

Допунска настава 

Српски језик и књижевност 
 

          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 шаспва  Нашин и ппступак 
пствариваоа  

Активнпсти   
ушеника  

       Језик  
     

 10  - фрпнтални рад  
- индивидуални рад  
- кпмбинпвани рад  
- вербалне метпде  
- демпнстративне   
  метпде  

- слуща  
- упшава  
- извпди закљушке  
- ради уз ппмпћ  
  наставника   
- пдгпвара на питаоа  
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- рещаваое прпблема  - пбјащоава  
- анализира  

      Коижевнпст     15  - фрпнтални рад  
- индивидуални рад  
- кпмбинпвани рад  
- вербалне метпде  
- демпнстративне   
  метпде  

- рещаваое прпблема  

  

- слуща  
- упшава  
- извпди закљушке  
- ради уз ппмпћ  
  наставника   
- пдгпвара на питаоа  
- пбјащоава  
- анализира  

  Језишка култура    
 

 10  - фрпнтални рад  
- индивидуални рад  
- кпмбинпвани рад  
- вербалне метпде  
- демпнстративне   
  метпде  

- рещаваое прпблема  

  

- слуща  
- упшава  
- извпди закљушке  
- ради уз ппмпћ  
  наставника   
- пдгпвара на питаоа  
- пбјащоава  
- анализира  

 

 

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.  
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      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 
 

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 

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 

 

5 
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улици, на шалтеру) и правилно 

их користи 

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              

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 
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7 
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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 

 

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 
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•        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 

 

 

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.) 
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        –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 
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       (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 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;  
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- усмено излагање;  

-;активности ученика на часовима  

 

ИсторијаЦиљеви 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.  

  

Област/Тема  
Број 

часова  
Садржај  Исходи  

Србија и Црна 

Гора од 

средине 19. 

века до Првог 

светског рата  

3  Политичко-историјски 

оквир (Српска револуција 

1804–1835 –  

националноослободилачка 

и социјална обележја, 

организација устаничке 

државе, вожд Карађорђе 

Петровић  

и кнез Милош Обреновић, 

борба за аутономију, 

Сретењски устав,  

укидање феудализма; 

Турски устав, 

Уставобранитељски 

режим 1842–1858  

– развој државних 

установа; друга владавина 

Милоша и Михаила 

Обреновића; владавина 

Милана и Александра 

Обреновића – Устав из 

1869. године, 

 током XIX и 

почетком XX века;  

 уочи и објасни на 

историјској карти 

промене граница српске 

државе током XIX и 

почетком XX века;  

 лоцира места 

најважнијих битака које 

су вођене током Српске 

револуције, 

ослободилачких ратова 

1876–1878. и Балканских 

ратова;  
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ослободилачки ратови 

1876–1878, територијално 

проширење и независност, 

оснивање политичких 

странака, проглашење 

краљевине, српско-

бугарски рат, устави из 

1888.  

и 1901, Мајски преврат; 

владавина краља Петра I 

Карађорђевића – Устав из 

1903.  

Први светски 

рат 1914 – 

1918, и 

револуције у 

Русији  

3  Политичко-историјски 

оквир (сукобљени 

интереси великих сила, 

савезништва и фронтови, 

преломнице рата; губици 

и жртве, водеће личности 

држава у сукобу  

 човек у рату – 

живот у позадини и на 

фронту; револуције  

у Русији и Европи -  

Фебруарска револуција, 

Октобарска револуција и 

грађански рат, утицај 

Октобарске револуције на 

прилике у Европи,  

Србија и Црна Гора у 

Великом рату – одбрана 

отаџбине 1914. године, 

војни слом 1915. године, 

Албанска голгота, 

окупациони системи, 

репресија, покушаји 

 разуме узроке и 

међународни контекст 

избијања Првог светског 

рата;  

 опише ток Првог 

светског рата;  

 наведе и 

анализира преломне 

догађаје Првог светског 

рата;  

 сагледа утицај 

ратних искушења на 

појаву револуционарних 

идеја и покрета;  

 разуме разлоге 

због који је Србија ушла 

у ратни сукоб са 

Аустроугарском и 

Немачком;  

 лоцира места 

најважнијих битака које 

је српска војска водила 

током Првог светског 
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мењања националног  

и културног идентитета 

српског становништва, 

глад и епидемије; влада, 

војска и народ у 

избеглиштву, Солунски 

фронт, ослобођење 

Краљевине Србије и 

југословенских покрајина 

Аустроугарске, допринос 

победи Антанте; 

најзначајније војне и 

политичке личности  

рата.  

  

Други светски 

рат 1939 – 

1945.  

3  Политичко-историјски 

оквир (карактер рата и 

главни фронтови; победе 

Сила осовине у првој фази 

рата; образовање 

Антифашистичке 

коалиције; прекретнице у 

рату – Москва, 

Стаљинград и Ел Аламејн; 

геноцид, холокауст и 

концентрациони логори; 

покрети отпора у Европи;  

 разуме узроке и 

међународни контекст 

избијања Другог 

светског рата;  

 опише ток Другог 

светског рата;  

 наведе и 

анализира преломне 

догађаје Другог светског 

рата;  

 уочи посебности 

Другог светског рата у 

Југославији и препозна 

његову 

антиокупаторску, 

националну, верску и 

идеолошку садржину;  

  

  

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 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;  

 

 

Ликовна култура 
 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

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 допунске наставе: 

 усвојено знање омогућава ученику самостално учење и праћење наредног градива што је основни стандард постигнућа; 

 ученик је оспособљен да користи практичне вештине.  
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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 

 

 

 

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 

3 
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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  
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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 

11 
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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: 
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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 

програмом за 

дату игру. На 

основу 

претходних 

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 

Mали фудбал 

 

 

4 
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такмичењима 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:  

- развијање физичких способности;  

- спортско-техничко образовање;  

- повезивање физичког васпитања са животом и радом.  
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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, 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 
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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.  

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. 

 

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, 
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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 
 

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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Тема   

  

  

Бр.  

час  

  

  

  

Садржаји  

  

  

Исходи   

  

  

  

  

  

 СТЕПЕНОВАЊЕ И 

КОРЕНОВАЊЕ 

  

  

  

  

  

 

7 Степен чији је 

изложилац цео број. 

Функција у = xn (n ∈ N). 

Степен чији је 

изложилац рационалан 

број. Комплексни 

бројеви 

− трансформише и израчуна 

вредност израза са степенима 

користећи својства операција и 

функција, по потреби користећи 

калкулатор; − скицира, тумачи и 

трансформише график степене 

функције; − комплексни број задат у 

алгебарском облику представи у 

равни, одреди његов модуо и решава 

проблеме у којима примењује 

основне операције са комплексним 

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 контексту 

КВАДРАТНА 

ЈЕДНАЧИНА И 

КВАДРАТНА 

ФУНКЦИЈА 

9 Квадратнe једначинe. 

Вијетове формуле. 

Једначине које се своде 

на квадратне. Квадратна 

функција. Одређивање 

корена квадратне 

јеначине. Квадратнe 

реши проблем који се своди на 

квадратне и ирационалне једначине 

и неједначине и њихове системе; − 

скицира и тумачи график квадратне 

функције и користи је у реалним 

ситуацијама; − израчуна вредност 

експоненцијалне и логаритамске 
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неједначинe. Системи 

једначина са две 

непознате који садрже 

квадратну једначину. 

Ирационалне једначин 

функције, по потреби користећи 

калкулато− 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 контексту 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ЕКСПОНЕНЦИЈАЛНА 

И ЛОГАРИТАМСКА 

ФУНКЦИЈА 

6   

 

. Експоненцијална 

функција. 

Експоненцијалне 

једначине и неједначине. 

Логаритам, његова 

својства и примене. 

Логаритамска функција. 

Логаритамске једначине 

и једноставне 

неједначине 

користи својства логаритама; − 

скицира, тумачи и трансформише 

график експоненцијалне и 

логаритамске функције; − реши 

проблем који се своди на 

експоненцијалне или логаритамске 

једначине и неједначине или њихове 

системе користећи својства 

одговарајућих функција− 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 контексту; 
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ТРИГОНОМЕТРИЈСКЕ 

ФУНКЦИЈЕ 

11 

Угао. Радијан. 

Тригонометријски круг. 

Тригонометријске 

функције. 

Тригонометријске 

трансформације. 

Једноставне 

тригонометријске 

једначине и неједначине. 

Синусна и косинусна 

теорема. 

  

израчуна вредност тригонометријске 

функције, по потреби користећи 

калкулатор; − трансформише 

тригонометријске изразе; − скицира, 

тумачи и трансформише графике 

тригонометријских функција; − реши 

проблем који се своди на 

тригонометријске једначине и 

неједначине користећи својства 

одговарајућих функција; − примени 

синусну и косинусну теорему; − 

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 контексту 
 

  

   

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;  
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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.   

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  
 

Физика 
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.  

Садржај  Исходи  

  

  

  

  

  

  

  

  

Магнетно поље и 

магнети.  

Магнетна индукција, 

јачина магнетног поља и 

– користи одговарајуће појмове, 

величине и законе за објашњавање 

основних карактеристика магнетног 

поља сталних магнета и електричне 
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Магнетно 

поље  

  

  

4  

магнетни флукс.  

Кретање наелектрисаних 

честица у магнетном и 

електричном пољу.  

Деловање магнетног 

поља на струјне 

проводнике.  

Фарадејев закон и 

Ленцово правило.  

Електромагнетна 

индукција и закон 

одржања енергије.  

струје;  

– опише деловање магнетног поља на 

струјни проводник   

– повезује индуковану електромоторну 

силу  

са променом магнетног флукса   

- безбедно по себе и околину рукује 

уређајима, алатима, материјалима;  

– анализира примере из свакодневног 

живота који потврђују значај физике   

  

  

  

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.  

-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 
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Интерференција и 

Дифракција светлости.  

математичку формулу  

-претвара мерне јединице  

  

  

Основи 

квантне 

физике  

  

  

  

  

3  

 Планкова хипотеза.  

Фотоелектрични 

ефекат.   

Комптонов 

ефекат.Фотон. 

Корпускуларно-та  

ласни дуализам 

светлости  

Де Брољева хипотеза.  

 Квантовање енергије  

– користи квантну природу 

електромагнетног зрачења за 

објашњење природе зрачења апсолутно 

црног тела и фотоефекта;  

-описује фотоефекат  

-објашњава де Брољеву релацију  

– повезује таласна и корпускуларна 

својства честица (фотона, електрона) и 

наводи појаве које то потврђују  

Основи 

атомске и 

нуклеарне 

физике  

  

  

  

  

  

  

5  

  

  

  

  

  

Модели атома(Бор -

Радефорд)  

Борови постулати   

Рендгенско зрачење.  

Ласерско зрачење  

Језгро атома. Дефект 

масе и енергија везе.   

Радиоактивност. Закон 

радиоактивног распада. 

Интеракција 

радиоактивног зрачења 

са супстанцијом. Фисија 

и фузија.  

– објашњава структуру периодног 

система елемената   

– повезује примену рендгенског 

зрачења са његовим својствима  

– објасни основни принцип рада ласера, 

повезује карактеристике ласерског 

зрачења са његовом применом;  

– објасни модел и стру. језгра и 

својства нуклеарних сила;  

– разуме примену и опасности 

природног и вештачког радиоактивног 

зрачења;  

– објашњава интеракцију 

радиоактивног. зрачења са 

материјалима   

– придржава се мера заштите од  

радиоактивног зрачења;  

увиђа предности и недостатке 

коришћења различитих извора енергије 

.  

  

   

   



552 

 

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.   

 

 

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  
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Биологија 
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 
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нервну 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: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

Механика 

 

          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 механика. 

 

                   Циљеви допунске наставе  : 

  

- усвајање минимума знања ученика у складу са стандардима образовања; 

- осамостављивање ученика у процесу учења.  
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                       Задаци допунске настави  : 

-  уочавање проблема и израда плана рада 

- Оцењивање 

 

Наставни 

 садржај / 

активност 

Број 

часова 

Начин и 

поступак 

остваривања 

Активности  

ученика 

   Кинетичке тачке 

    

    

 2 - фронтални рад 

- индивидуални 

рад 

- комбиновани 

рад 

- вербалне 

методе 

- 

демонстративне  

  методе 

 

- слуша 

- уочава 

- изводи 

закључке 

- ради уз помоћ 

  наставника  

- одговара на 

питања 

- објашњава 

- анализира 

   Обртно кретање 

тела  

   око непокретне 

осе 

 2 - фронтални рад 

- индивидуални 

рад 

- комбиновани 

рад 

- вербалне 

методе 

- 

демонстративне  

  методе 

 

- слуша 

- уочава 

- изводи 

закључке 

- ради уз помоћ 

  наставника  

- одговара на 

питања 

- објашњава 

- анализира 
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   Кинематика 

сложеног  

   кретања тачке 

 1 - фронтални рад 

- индивидуални 

рад 

- комбиновани 

рад 

- вербалне 

методе 

- 

демонстративне  

  методе 

 

- слуша 

- уочава 

- изводи 

закључке 

- ради уз помоћ 

  наставника  

- одговара на 

питања 

- објашњава 

- анализира 

   Динамика 

материјалне  

    тачке 

 2 - фронтални рад 

- индивидуални 

рад 

- комбиновани 

рад 

- вербалне 

методе 

- 

демонстративне  

  методе 

 

  слуша 

- уочава 

- изводи 

закључке 

- ради уз помоћ 

  наставника  

- одговара на 

питања 

- објашњава 

- анализира 

   Општи закони 

динамике 

    тачке 

 1 - фронтални рад 

- индивидуални 

рад 

- комбиновани 

рад 

- вербалне 

методе 

- 

демонстративне  

- слуша 

- уочава 

- изводи 

закључке 

- ради уз помоћ 

  наставника  

- одговара на 

питања 

- објашњава 
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  методе 

 

- анализира 

   Геометрија маса  2 - фронтални рад 

- индивидуални 

рад 

- комбиновани 

рад 

- вербалне 

методе 

- 

демонстративне  

  методе 

 

- слуша 

- уочава 

- изводи 

закључке 

- ради уз помоћ 

  наставника  

- одговара на 

питања 

- објашњава 

- анализира 

   Динамика крутог 

тела 

 2 - фронтални рад 

- индивидуални 

рад 

- комбиновани 

рад 

- вербалне 

методе 

- 

демонстративне  

  методе 

 

- слуша 

- уочава 

- изводи 

закључке 

- ради уз помоћ 

  наставника  

- одговара на 

питања 

- објашњава 

- анализира 

Укупно часова 12   

 

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 
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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 7 наставних садржаја. Наставник 

користи различите методе и облике рада. У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар,пројектор,алат и прибор за 

рад, 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; 

          - израда прорачуна; 

          - активности ученика на часовима; 

 

 

Машински елементи 
 

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. 

-оцењивање  

Наставни 

садржај/активност 

Број 

часова 

Начин и поступак остваривања Активности ученика 

 

 

 

 

 

Толеранције мера и 

облика 

 

 

 

 

 

  

    2 

-вербалне 

-комбиноване 

-решавање проблема  

-демонстративне методе 

-фронтални рад 

 

 

 

- слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

-ради  уз помоћ наставника 

-објашњава 

-анализира 

 

 

Основе прорачуна 

машинских 

елемената 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2 

-вербалне 

-комбиноване 

-решавање проблема  

-демонстративне методе 

-фронтални рад 

 

 

 

- слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

-ради  прорачун уз помоћ 

наставника 

-објашњава 

-анализира 
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Нераздвојиви спојеви 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2 

 

 

-вербалне 

-комбиноване 

-решавање проблема  

-демонстративне методе 

-фронтални рад 

 

 

 

- слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

-ради  прорачун 

-објашњава 

-анализира 

 

 

 

 

 

 

 

Раздвојиви спојеви 

  

 

 

 

 

 

 

2 

-вербалне 

-комбиноване 

-решавање проблема  

-демонстративне методе 

-фронтални рад 

 

 

 

- слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

-ради  прорачун 

-објашњава 

-анализира 

 

 

 

  

 

 

-вербалне 

-комбиноване 

- слуша 

-уочава 
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Еластичне везе 

 

 

 

 

  2 

 

 

 

-решавање проблема  

-демонстративне методе 

-фронтални рад 

 

 

 

-изводи закључке 

-ради прорачун 

-објашњава 

-анализира 

Цевни 

водови,елементи за 

регулисање протока 

и судови под 

притиском 

 

 

 

 

 

Укупно 

 

 

2 

 

 

 

 

12 

-вербалне 

-комбиноване 

-решавање проблема  

-демонстративне методе 

-фронтални рад 

 

 

- слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

-ради  прорачун уз помоћ 

наставника 

-објашњава 

  

 

 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења  



569 

 

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 6 наставних садржаја. Наставник 

користи различите методе и облике рада. У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар,пројектор,алат и прибор за 

рад, 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; 

- израда прорачуна; 

- активности ученика на часовима; 

Електотехника електроника 
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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Наставни садржај Начин и поступак 

остваривања 

програма 

Активности  

ученика у  

васпитно-

образовном 

раду 

Број 

часова  

Електростатика -индивидуални рад 

-групни рад 

-рад у пару 

-дијалошка метода 

-илустративно  

-демонстратибна метода 

-решавање рачунских -

задатака 

-слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

-решава задатке 

-одговара на 

питања 

-анализира 

-ради домаће 

задатке 

2 

Једносмерне струје -индивидуални рад 

-групни рад 

-рад у пару 

-дијалошка метода 

-илустративно  

-демонстратибна метода 

-решавање рачунских -

задатака 

-слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

-решава задатке 

-одговара на 

питања 

-анализира 

-ради домаће 

задатке 

5 

Електромагнетизам -индивидуални рад 

-групни рад 

-рад у пару 

-дијалошка метода 

-илустративно  

-демонстратибна метода 

-решавање рачунских -

задатака 

-слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

-решава задатке 

-одговара на 

питања 

-анализира 

-ради домаће 

задатке 

5 

Наизменичне струје -индивидуални рад -слуша 5 
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-групни рад 

-рад у пару 

-дијалошка метода 

-илустративно  

-демонстратибна метода 

-решавање рачунских -

задатака 

-уочава 

-изводи закључке 

-решава задатке 

-одговара на 

питања 

-анализира 

-ради домаће 

задатке 

Електричне машине -индивидуални рад 

-групни рад 

-рад у пару 

-дијалошка метода 

-илустративно  

-демонстратибна метода 

-решавање рачунских -

задатака 

-слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

-решава задатке 

-одговара на 

питања 

-анализира 

-ради домаће 

задатке 

5 

Електроника -индивидуални рад 

-групни рад 

-рад у пару 

-дијалошка метода 

-илустративно  

-демонстратибна метода 

-решавање рачунских -

задатака 

-слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

-решава задатке 

-одговара на 

питања 

-анализира 

-ради домаће 

задатке 

10 

Управљачки системи -индивидуални рад 

-групни рад 

-рад у пару 

-дијалошка метода 

-илустративно  

-демонстратибна метода 

-решавање рачунских -

задатака 

-слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

-решава задатке 

-одговара на 

питања 

-анализира 

-ради домаће 

задатке 

5 
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Укупно: 

 

37 

 

 

 

 

 

 

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 7 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; 

 

Мотори СУС 
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 Мотори СУС II разред.  

  

  

Редни број 

наставне теме  
Број 

часова  
Наставни садржај  

Начин и 

поступак 

остваривања  

Активности 

ученика  

1.  2  
ОТО (бензински) четворотактни 

мотори  

-индивидуални 

рад  

-фронтални рад  

-дијалошка 

метода  

  

Ученици: 

посматрају, питају, 

уз помоћ наставника 

записују, изводе  

закључке,  

одговарају на 

питања  

2.  2  
Систем напајања ОТО мотора 

горивом  

-индивидуални 

рад  

-фронтални рад  

-дијалошка 

метода  

  

Ученици: 

посматрају, питају, 

уз помоћ наставника 

записују, изводе  

закључке,  

одговарају на 

питања  

3.  1  Паљење ОТО мотора  

-индивидуални 

рад  

-фронтални рад  

-дијалошка 

метода  

-илустративна 

метода  

Ученици: 

посматрају, питају, 

уз помоћ наставника 

записују, изводе  

закључке,  

одговарају на 

питања  

4.  1  Дизел мотори  
-индивидуални 

рад  

Ученици: 

посматрају, питају, 
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-фронтални рад  

-дијалошка 

метода  

  

уз помоћ наставника 

записују, изводе  

закључке,  

одговарају на 

питања  

5.  1 
Сустем за убризгавање горива 

дизел мотора  

-индивидуални 

рад  

-фронтални рад  

-дијалошка 

метода  

  

Ученици: 

посматрају, питају, 

уз помоћ наставника 

записују, изводе  

закључке,  

одговарају на 

питања  

6.  1  Систем за хлађење мотора 

-индивидуални 

рад  

-фронтални рад  

-дијалошка 

метода  

  

Ученици: 

посматрају, питају, 

уз помоћ наставника 

записују, изводе  

закључке,  

одговарају на 

питања  

7  1 Систем за подмазивање мотора  

 -индивидуални 

рад  

-фронтални рад  

-дијалошка 

метода  

-илустративна 

метода  

Ученици: 

посматрају, питају, 

уз помоћ наставника 

записују, изводе  

закључке,  

одговарају на 

питања   

8 1 
Техничко опслуживање мотора 

СУС 

-индивидуални 

рад  

-фронтални рад  

-дијалошка 

метода  

 

Ученици: 

посматрају, питају, 

уз помоћ наставника 

записују, изводе  

закључке,  

одговарају на 

питања  

Укупно часова  10    
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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;  

Практична настава 
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. 

 

Р.брпј 

теме 

Брпј 

шаспв

а 

             Наставна тема Нашин и ппступак 

пствариваоа 

Активнпст 

ушеника 
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   3    4 Одржаваое и ппправка главних 

делпва мптпра. 

-фрпнтални рад 

-индивидуални рад 

-практишан рад 

-дијалпг 

Ушеници 

слущају,ппсматр

ају,впде 

белещке,цртају,

практишнп раде. 

    4    1 Систем за напајаое мптпра -//-          -//- 

    5    2 Систем за паљеое мптпра            -//-         -//- 

    6    1 Систем за убризгаваое гприва 

кпд дизел мптпра 

          -//-         -//- 

   7    1 Систем за хлађеое мптпра          -//-        -//- 

   8     2 Систем за ппдмазиваое мптпра          -//-        -//- 

   9    2 Технишкп пдржаваое и 

ппслуживаое мптпра 

        -//-        -//- 

 

Додатна настава 

Српски језик и књижевност 

          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  :  
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 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 шаспва  Нашин и ппступак 
пствариваоа  

Активнпсти   
ушеника  

       Језик  
     

 10  - фрпнтални рад  
- индивидуални рад  
- кпмбинпвани рад  
- вербалне метпде  
- демпнстративне   
  метпде  

- рещаваое прпблема  

- слуща  
- упшава  
- извпди закљушке  
- ради уз ппмпћ  
  наставника   
- пдгпвара на питаоа  
- пбјащоава  
- анализира  

      Коижевнпст     15  - фрпнтални рад  
- индивидуални рад  
- кпмбинпвани рад  
- вербалне метпде  
- демпнстративне   
  метпде  

- рещаваое прпблема  

  

- слуща  
- упшава  
- извпди закљушке  
- ради уз ппмпћ  
  наставника   
- пдгпвара на питаоа  
- пбјащоава  
- анализира  

  Језишка култура    
 

 10  - фрпнтални рад  
- индивидуални рад  
- кпмбинпвани рад  
- вербалне метпде  
- демпнстративне   
  метпде  

- рещаваое прпблема  

- слуща  
- упшава  
- извпди закљушке  
- ради уз ппмпћ  
  наставника   
- пдгпвара на питаоа  
- пбјащоава  
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  - анализира  

  
  

     

  
  

          

  
 

Укупнп часпва    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;  
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Енглески језик 
 

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 

дискусија на састанцима, који 

се односе на мање сложене 

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 

 

5 
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садржаје из струке, уколико се 

говори разговетно стандардним 

језиком, поставља питања и 

тражи објашњења у вези са 

темом дискусије/разговора 

• 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 

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 
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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 

 

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 

•  
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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. 

 

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 

 

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 
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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.  

 

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  
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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.  

 
  

Област/Тема  
Број 

часова  
Садржај  Исходи  

Србија и Црна 

Гора од 

средине 19. 

века до Првог 

светског рата  

  

3  

Политичко-историјски 

оквир (Српска револуција 

1804–1835 –  

националноослободилачка 

и социјална обележја, 

организација устаничке 

државе, вожд Карађорђе 

Петровић  

и кнез Милош Обреновић, 

борба за аутономију, 

Сретењски устав,  

укидање феудализма; 

Турски устав, 

Уставобранитељски 

режим 1842–1858  

– развој државних 

установа; друга владавина 

Милоша и Михаила 

Обреновића; владавина 

Милана и Александра 

Обреновића – Устав из 

1869. године, 

 идентификује 

основне одлике 

периода од краја 

XVIII века до Првог 

светског рата у 

историји српског 

народа;  

 објасни 

узроке и последице 

Српске револуције, 

ослободилачких 

ратова 1876 -1878. и 

Балканских ратова;  

 уочи утицај 

европских збивања 

и идејних покрета 

на развој српске 

националне и 

државне идеје током 

XIX и почетком XX 

века;  

 уочи и 
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ослободилачки ратови 

1876–1878, територијално 

проширење и независност, 

оснивање политичких 

странака, проглашење 

краљевине, српско-

бугарски рат, устави из 

1888.  

и 1901, Мајски преврат; 

владавина краља Петра I 

Карађорђевића – Устав из 

1903, напредак 

парламентаризма; 

спољнополитичко 

окружење; Црна Гора – 

територија и 

становништво, унутрашња 

и спољна политика 

владика Петра I и Петра II 

и кнежева Данила и 

Николе Петровића;  

објасни на 

историјској карти 

промене граница 

српске државе 

током XIX и 

почетком XX века;  

 лоцира места 

најважнијих битака 

које су вођене током 

Српске револуције, 

ослободилачких 

ратова 1876–1878. и 

Балканских ратова;  

 опише улогу 

истакнутих 

личности у Српској 

револуцији, у 

развоју државних 

иституција и 

формирању 

модерног 

политичког 

система;  

 изведе 

закључак о значају 

уставности за развој 

модерног  

 политичког 

система;  

 сагледа 

значај и последице 

привредног 

напретка на развој 

српског друштва;  

 наведе и 
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опише највећа 

културна 

достигнућа код 

Срба током XIX и 

почетком XX века;  

 именује 

најважније личности 

које су заслужне за 

развој српске 

културе током XIX 

и почетком XX 

века;  

  

Први светски 

рат 1914-1918, 

и револуције у 

Русији  

3   Политичко-

историјски оквир 

(сукобљени интереси 

великих сила, 

савезништва и фронтови, 

преломнице рата; губици 

и жртве, водеће личности 

држава у сукобу; човек у 

рату – живот у позадини и 

на фронту; револуције  

у Русији и Европи – 

Фебруарска револуција, 

Октобарска револуција 

и грађански рат, утицај 

Октобарске револуције 

на прилике у Европи, 

револуционарно врење, 

револуције у Мађарској 

и Немачкој, анархија и 

распад великих 

царстава; Србија и Црна 

Гора у Великом рату – 

 . разуме 

узроке и 

међународни 

контекст избијања 

Првог светског 

рата;  

 опише ток 

Првог светског 

рата;  

 наведе и 

анализира преломне 

догађаје Првог 

светског рата;  

 сагледа 

утицај ратних 

искушења на појаву 

револуционарних 

идеја и покрета;  

 разуме 

разлоге због који је 

Србија ушла у ратни 

сукоб са 
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одбрана отаџбине 1914. 

године, војни слом 1915. 

године, Албанска 

голгота, окупациони 

системи, репресија, 

покушаји мењања 

националног  

и културног идентитета 

српског становништва, 

глад и епидемије; влада, 

војска и народ у 

избеглиштву, Солунски 

фронт, ослобођење 

Краљевине Србије и 

југословенских 

покрајина 

Аустроугарске, 

допринос победи 

Антанте; најзначајније 

војне и политичке 

личности; југословенска 

идеја, чиниоци 

југословенског 

уједињења – српска 

влада, Југословенски 

одбор, Народно вијеће  

СХС, утицај 

међународних прилика 

на настанак   

На     југословенске државе  

Аустроугарском и 

Немачком;  

 лоцира места 

најважнијих битака 

које је српска војска 

водила током Првог 

светског рата;  

 анализира 

последице Првог 

светског рата за 

српски народ;  

  

Други светски 

рат 1939-1945.  

3   Политичко-

историјски оквир 

(карактер рата и главни 

фронтови; победе Сила 

осовине у првој фази рата; 

 разуме 

узроке и 

међународни 

контекст избијања 

Другог светског 
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образовање 

Антифашистичке 

коалиције; прекретнице у 

рату – Москва, 

Стаљинград и Ел Аламејн; 

геноцид, холокауст и 

концентрациони логори; 

покрети отпора у Европи; 

ратна свакодневица; 

савезничке конференције 

– Техеран, Јалта, Потсдам; 

људски и материјални 

губици, модерна војна 

технологија – употреба 

атомског оружја; 

Југославија у Другом 

светском рату – 

приступање Тројном 

пакту и војни пуч 27.  

марта 1941, Априлски рат и 

војни  

слом, окупација, деоба 

територија и квислиншки 

режими, Независна  

Држава Хрватска и 

политика геноцида над 

Србима, Јеврејима и 

Ромима; устанци и 

организовани покрети 

отпора, револуционарно 

освајање власти, 

грађански рат, 

најзначајније војне 

операције, савезничка 

политика према 

рата;  

 опише ток 

Другог светског 

рата;  

 наведе и 

анализира преломне 

догађаје Другог 

светског рата;  

 уочи 

посебности Другог 

светског рата у 

Југославији и 

препозна његову 

антиокупаторску, 

националну, верску 

и идеолошку 

садржину;  

 анализира 

последице Другог 

светског рата за 

српски народ;  

 образложи 

допринос 

југословенских 

антифашистичких 

покрета победи 

савезника у Другом 

светском рату;  
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Југославији, основи новог 

државног уређења, 

завршне операције за 

ослобођење 

југословенског простора, 

жртве рата и допринос 

савезничкој победи).  

  

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;  
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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; 

- 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: 
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- 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;  

-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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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 

3 
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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,  
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- 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 

2 
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5. Вратило 

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 

11 
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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 

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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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 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; 

 

IV Међупредметне компетенције 

1) Компетенцију за целоживотно учење 
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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;  

-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. 

 



600 

 

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.  

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:  
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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. 

 

Математика 
 

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.   

 

  

Тема   

  

  

Бр.  

час  

  

  

  

Садржаји  

  

  

Исходи   

  

  

  

  

  

 СТЕПЕНОВАЊЕ И 

КОРЕНОВАЊЕ 

  

  

  

7 Степен чији је 

изложилац цео број. 

Функција у = xn (n ∈ N). 

Степен чији је 

изложилац рационалан 

број. Комплексни 

бројеви 

− трансформише и израчуна 

вредност израза са степенима 

користећи својства операција и 

функција, по потреби користећи 

калкулатор; − скицира, тумачи и 

трансформише график степене 

функције; − комплексни број задат у 

алгебарском облику представи у 

равни, одреди његов модуо и решава 
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проблеме у којима примењује 

основне операције са комплексним 

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 контексту 

КВАДРАТНА 

ЈЕДНАЧИНА И 

КВАДРАТНА 

ФУНКЦИЈА 

9 Квадратнe једначинe. 

Вијетове формуле. 

Једначине које се своде 

на квадратне. Квадратна 

функција. Одређивање 

корена квадратне 

јеначине. Квадратнe 

неједначинe. Системи 

једначина са две 

непознате који садрже 

квадратну једначину. 

Ирационалне једначин 

реши проблем који се своди на 

квадратне и ирационалне једначине 

и неједначине и њихове системе; − 

скицира и тумачи график квадратне 

функције и користи је у реалним 

ситуацијама; − израчуна вредност 

експоненцијалне и логаритамске 

функције, по потреби користећи 

калкулато− 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 контексту 
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ЕКСПОНЕНЦИЈАЛНА 

И ЛОГАРИТАМСКА 

ФУНКЦИЈА 

6   

 

. Експоненцијална 

функција. 

Експоненцијалне 

једначине и неједначине. 

Логаритам, његова 

својства и примене. 

Логаритамска функција. 

Логаритамске једначине 

и једноставне 

неједначине 

користи својства логаритама; − 

скицира, тумачи и трансформише 

график експоненцијалне и 

логаритамске функције; − реши 

проблем који се своди на 

експоненцијалне или логаритамске 

једначине и неједначине или њихове 

системе користећи својства 

одговарајућих функција− 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 контексту; 

  

  

  

  

  

  

ТРИГОНОМЕТРИЈСКЕ 

ФУНКЦИЈЕ 

11 

Угао. Радијан. 

Тригонометријски круг. 

Тригонометријске 

функције. 

Тригонометријске 

трансформације. 

Једноставне 

тригонометријске 

једначине и неједначине. 

Синусна и косинусна 

теорема. 

  

израчуна вредност тригонометријске 

функције, по потреби користећи 

калкулатор; − трансформише 

тригонометријске изразе; − скицира, 

тумачи и трансформише графике 

тригонометријских функција; − реши 

проблем који се своди на 

тригонометријске једначине и 

неједначине користећи својства 

одговарајућих функција; − примени 

синусну и косинусну теорему; − 

анализира и образложи поступак 

решавања задатка и дискутује број 



604 

 

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 контексту 
 

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;  
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Физика  
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнетна индукција, јачина 

магнетног поља и магн. флукс. 

Кретање наелектрисаних 

честица у магнетном и ел.пољу. 

Деловање магнетног поља на 

струјне проводнике. 

Фарадејев закон и Ленцово 

правило.. 

-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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Магнетно поље 

 

4 

 

 

 

Хармонијске осцилације 

 

 

 

2 

Механичке и хармонијске 

осцилације. 

Математичко и физичко 

клатно. 

Пригушене осцилације.  

Електрично осцилаторно коло. 

-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 

 

 

 

 

Таласи 

 

 

 

 

2 

Одбијање и преламање таласа. 

Принцип суперпозиције. 

Прогресивни и стојећи таласи. 

Извори и карактеристике звука. 

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 

 

 

Основи квантне физике 

 

 

 

 

2 

 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 
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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  

Основи атомске и нуклеарне 

физике 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Борови постулати  

Рендгенско зрачење. 

Језгро атома. Дефект масе и 

енергија везе.  

Радиоактивност. Закон 

радиоактивног распада. 

Интеракција радиоактивног 

зрачења са супстанцијом. 

Фисија и фузија. 

-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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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; 

 

Биологија 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



609 

 

Област/Тема Број часова Садржај Исходи 

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 
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нервну 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 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 
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Наслеђивње 

биолошких особина 

 

5 часова 

● 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 

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 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: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 
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Механика 

 

          Додатна 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 и едукованог из области механике. 

 

                   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  настави  : 

-  уочавање  индивидуалних квалитета и интересовања ученика 

- Оцењивање 

Наставни 

 садржај / активност 

Број 

часова 

Начин и поступак 

остваривања 

Активности  

ученика 

   Кинематске тачке 

    

 2 - фронтални рад 

- индивидуални рад 

- комбиновани рад 

- вербалне методе 

- демонстративне  

  методе 

- слуша 

- уочава 

- изводи закључке 

- ради уз помоћ 

  наставника  

- одговара на питања 
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- решавање проблема - објашњава 

- анализира 

   Транслаторно кретање  

    крутог тела 

 1 - 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 

   Раванско кретање  

    крутог тела 

 2 - 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 

   Општи закони  1 - фронтални рад - слуша 
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динамике 

    тачке 

 

- индивидуални рад 

- комбиновани рад 

- вербалне методе 

- демонстративне  

  методе 

- решавање проблема 

 

- уочава 

- изводи закључке 

- ради уз помоћ 

  наставника  

- одговара на питања 

- објашњава 

- анализира 

   Динамика крутог тела  1 - 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 7   
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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. 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,алат и прибор за 

рад, 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; 

          - израда прорачуна; 

          - активности ученика на часовима; 

Машински елементи 
 

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. 
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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. 

- -оцењивање  

 

Наставни 

садржај/активност 

Број 

часова 

Начин и поступак остваривања Активности ученика 

 

 

 

 

 

Основе прорачуна 

машинских 

елемената  

 

 

 

 

 

  

    2 

-вербалне 

-комбиноване 

-решавање проблема  

-демонстративне методе 

-фронтални рад 

 

 

 

- слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

-ради самостално прорачун 

-објашњава 

-анализира 

 

 

 

 
-вербалне - слуша 
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Нераздвојиви спојеви 

 

 

 

 

 

   

 

 

    1 

 

 

 

    

-комбиноване 

-решавање проблема  

-демонстративне методе 

-фронтални рад 

 

 

 

-уочава 

-изводи закључке 

-ради самостално прорачун 

-објашњава 

-анализира 

 

 

 

 

Раздвојиви спојеви 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1 

 

 

 

 

-вербалне 

-комбиноване 

-решавање проблема  

-демонстративне методе 

-фронтални рад 

 

 

 

- слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

-ради самостално прорачун 

-објашњава 

-анализира 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

-вербалне 

-комбиноване 

-решавање проблема  

-демонстративне методе 

- слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

-ради самостално прорачун 
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Еластичне везе 

 

    1 

-фронтални рад 

 

 

 

-објашњава 

-анализира 

 

 

 

 

Цевни водови, 

елементи за 

ргулисаое протока и 

судови под 

притиском  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2 

-вербалне 

-комбиноване 

-решавање проблема  

-демонстративне методе 

-фронтални рад 

 

 

 

- слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

-ради самостално прорачун 

-објашњава 

-анализира 

Укупно     7   

 

 

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 радова, али и од специфичности и индивидуалних 

карактеристика ученика.  
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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, потребни алати и 

прибори за рад, 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,израда прорачуна..  

Вредновање се  врши  кроз: 

- праћење активности кроз рад; 

- усмено излагање; 

- израда прорачуна; 

активности ученика на часовима; 

Електотехника електроника 
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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Наставни садржај Начин и поступак 

остваривања 

програма 

Активности  

ученика у  

васпитно-

образовном 

раду 

Број 

часова  

Електростатика -индивидуални рад 

-групни рад 

-рад у пару 

-дијалошка метода 

-илустративно  

-демонстратибна метода 

-решавање рачунских -

задатака 

-слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

-решава задатке 

-одговара на 

питања 

-анализира 

-ради домаће 

задатке 

2 

Једносмерне струје -индивидуални рад 

-групни рад 

-рад у пару 

-дијалошка метода 

-илустративно  

-демонстратибна метода 

-решавање рачунских -

задатака 

-слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

-решава задатке 

-одговара на 

питања 

-анализира 

-ради домаће 

задатке 

5 

Електромагнетизам -индивидуални рад 

-групни рад 

-рад у пару 

-дијалошка метода 

-илустративно  

-демонстратибна метода 

-решавање рачунских -

задатака 

-слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

-решава задатке 

-одговара на 

питања 

-анализира 

-ради домаће 

задатке 

5 

Наизменичне струје -индивидуални рад 

-групни рад 

-рад у пару 

-слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

5 
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-дијалошка метода 

-илустративно  

-демонстратибна метода 

-решавање рачунских -

задатака 

-решава задатке 

-одговара на 

питања 

-анализира 

-ради домаће 

задатке 

Електричне машине -индивидуални рад 

-групни рад 

-рад у пару 

-дијалошка метода 

-илустративно  

-демонстратибна метода 

-решавање рачунских -

задатака 

-слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

-решава задатке 

-одговара на 

питања 

-анализира 

-ради домаће 

задатке 

5 

Електроника -индивидуални рад 

-групни рад 

-рад у пару 

-дијалошка метода 

-илустративно  

-демонстратибна метода 

-решавање рачунских -

задатака 

-слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

-решава задатке 

-одговара на 

питања 

-анализира 

-ради домаће 

задатке 

10 

Управљачки системи -индивидуални рад 

-групни рад 

-рад у пару 

-дијалошка метода 

-илустративно  

-демонстратибна метода 

-решавање рачунских -

задатака 

-слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

-решава задатке 

-одговара на 

питања 

-анализира 

-ради домаће 

задатке 

5 

Укупно: 

 

37 



626 

 

 

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 7 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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Мотори СУС 
Додатна настава се организује за ученике који су заинтересовани за  

 шира знања из предмета,  

 истрживачки рад,  

 самостално истраживање и коришћење  стручне литературе, штампе,  

 проширивање стечених знања и њихова примена,  

 примена савремених технологија –интернет...  

  

  

Ангажоване ученике стога треба стимулисати (похвале, награде)  

  

  

Редни брпј 

наставне 

теме  

Брпј 

часпва  

Наставни садржај  Начин и ппступак 

пствариваоа  

Активнпсти ученика  

1.  2  ОТО(бензински) 

шетвпрптактни 

мптпри 

-индивидуални рад  

-групни рад  

-рад у пару  

-дијалпщка метпда  

-илустративнп-

демпнстративна 

метпда  

-практишан рад  

Ушеник сампсталнп и сппнтанп ппсматра 

разлишите ппјаве, ппставља питаоа, 

извпди закљушке, претражује и кпристи 

литературу и интернет, рещава прпблеме, 

пдгпварју на питаоа  
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2.  2  Систем напајаоа 

ОТО мптпра 

гпривпм  

индивидуални рад  

-групни рад  

-рад у пару  

-дијалпщка метпда  

-илустративнп-

демпнстративна 

метпда  

-практишан рад  

  

Ушеник сампсталнп и сппнтанп ппсматра 

разлишите ппјаве, ппставља питаоа, 

извпди закљушке, претражује и кпристи 

литературу и интернет, рещава прпблеме, 

пдгпварју на питаоа  

3.  2  Паљеое птп мптпра  индивидуални рад  

-групни рад  

-рад у пару  

-дијалпщка метпда  

-илустративнп-

демпнстративна 

метпда  

-практишан рад  

  

Ушеник сампсталнп и сппнтанп ппсматра 

разлишите ппјаве, ппставља питаоа, 

извпди закљушке, претражује и кпристи 

литературу и интернет, рещава прпблеме, 

пдгпварју на питаоа  

  2  Дизел мптпри  индивидуални рад  Ушеник сампсталнп и сппнтанп ппсматра 

разлишите ппјаве, ппставља питаоа, 

извпди закљушке, претражује и кпристи 
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4.  

-групни рад  

-рад у пару  

-дијалпщка метпда  

-илустративнп-

демпнстративна 

метпда  

-практишан рад  

  

литературу и интернет, рещава прпблеме, 

пдгпварју на питаоа  

5.  2 Систем за 

убризгаваое гприва 

дизел мптпра 

индивидуални рад  

-групни рад  

-рад у пару  

-дијалпщка метпда  

-илустративнп-

демпнстративна 

метпда  

-практишан рад  

  

Ушеник сампсталнп и сппнтанп ппсматра 

разлишите ппјаве, ппставља питаоа, 

извпди закљушке, претражује и кпристи 

литературу и интернет, рещава прпблеме, 

пдгпварју на питаоа  

6.  1  Систем за хлађеое 

мптпра  

индивидуални рад  

-групни рад  

-рад у пару  

-дијалпщка метпда  

Ушеник сампсталнп и сппнтанп ппсматра 

разлишите ппјаве, ппставља питаоа, 

извпди закљушке, претражује и кпристи 

литературу и интернет, рещава прпблеме, 

пдгпварју на питаоа  
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-илустративнп-

демпнстративна 

метпда  

-практишан рад  

  

7.  1  Систем за 

ппдмазиваое 

мптпра 

индивидуални рад  

-групни рад  

-рад у пару  

-дијалпщка метпда  

-илустративнп-

демпнстративна 

метпда  

-практишан рад  

  

Ушеник сампсталнп и сппнтанп ппсматра 

разлишите ппјаве, ппставља питаоа, 

извпди закљушке, претражује и кпристи 

литературу и интернет, рещава прпблеме, 

пдгпварју на питаоа  

8.  1  Двптактни мптпри  индивидуални рад  

-групни рад  

-рад у пару  

-дијалпщка метпда  

-илустративнп-

демпнстративна 

метпда  

Ушеник сампсталнп и сппнтанп ппсматра 

разлишите ппјаве, ппставља питаоа, 

извпди закљушке, претражује и кпристи 

литературу и интернет, рещава прпблеме, 

пдгпварју на питаоа  
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-практишан рад  

  

9.  1  Мптпри са 

надпуоеоем  

индивидуални рад  

-групни рад  

-рад у пару  

-дијалпщка метпда  

-илустративнп-

демпнстративна 

метпда  

-практишан рад  

  

Ушеник сампсталнп и сппнтанп ппсматра 

разлишите ппјаве, ппставља питаоа, 

извпди закљушке, претражује и кпристи 

литературу и интернет, рещава прпблеме, 

пдгпварју на питаоа  

10.  1  Технишкп 

ппслуживаое 

мптпра  

индивидуални рад  

-групни рад  

-рад у пару  

-дијалпщка метпда  

-илустративнп-

демпнстративна 

метпда  

-практишан рад  

  

Ушеник сампсталнп и сппнтанп ппсматра 

разлишите ппјаве, ппставља питаоа, 

извпди закљушке, претражује и кпристи 

литературу и интернет, рещава прпблеме, 

пдгпварју на питаоа  
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Укупнп  15       

 

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. 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 
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.брпј 

теме 

Брпј 

шаспв

а 

             Наставна тема Нашин и ппступак 

пствариваоа 

Активнпст 

ушеника 

   2    1 Оснпвни ппјмпви п технишкпм 

пдржаваоу мптпра 

-фрпнтални рад 

-индивидуални рад 

-практишан рад 

-дијалпг 

Ушеници 

слущају,ппсматр

ају,впде 

белещке,цртају,

практишнп раде 

    3    3 Одржаваое и ппправка главних 

делпва мптпра 

-фрпнтални рад 

-индивидуални рад 

-практишан рад 

-дијалпг 

         Ушеници 

слущају,ппсматр

ају,впде 

белещке,цртају,

практишнп раде, 

мере 

    4    2 Систем за напајаое ОТО мптпра  -фрпнтални рад 

-индивидуални рад 

-практишан рад 

-дијалпг  

            Ушеници 

слущају,ппсматр

ају,впде 

белещке,цртају,

практишнп раде     

   5    2 Систем за паљеое ОТО мптпра -фрпнтални рад 

-индивидуални рад 

-практишан рад 

                 

Ушеници 

слущају,ппсматр

ају,впде 

белещке,цртају,
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-дијалпг практишнп раде, 

мере         

   6    1 Систем за убризгаваое гприва 

кпд дизел мптпра 

-фрпнтални рад 

-индивидуални рад 

-практишан рад 

-дијалпг 

      Ушеници 

слущају,ппсматр

ају,впде 

белещке,цртају,

практишнп раде       

   7     1 Систем за хлађеое мптпра -фрпнтални рад 

-индивидуални рад 

-практишан рад 

-дијалпг 

  Ушеници 

слущају,ппсматр

ају,впде 

белещке,цртају,

практишнп раде        

   8    2 Систем за ппдмазиваое мптпра -фрпнтални рад 

-индивидуални рад 

-практишан рад 

-дијалпг 

   Ушеници 

слущају,ппсматр

ају,впде 

белещке,цртају,

практишнп раде, 

мере         

  9    1 Технишкп пдржаваое и 

ппслуживаое мптпра 

-фрпнтални рад 

-индивидуални рад 

-практишан рад 

   Ушеници 

слущају,ппсматр

ају,впде 

белещке,цртају,

практишнп раде, 
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-дијалпг мере         

 

 

Трећи  разред 

А1: ОПШТЕОБРАЗОВНИ  ПРЕДМЕТИ 

Српски језик и књижевност 

Енглески језикПРВИ 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: машински техничар моторних возила 

недељни фонд часова: 2 часа 

годишњи фонд часова: 74 часа 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

 Ученик треба да: 

        СТАНДАРДИ     САДРЖАЈ 

СЛУШАЊЕ 

 

Ученик треба да: - реагује на 

одговарајући начин на усмене 

2.ст.1.1.1. разуме краће поруке, Општа тематика 



636 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

усменог говора 

поруке у вези са активностима 

на часу (говор наставника и 

другова, аудио и визуелни 

материјали у настави), 

учествујући у интеракцији са 

наставником и другим 

ученицима, спонтано или уз 

њихову помоћ; - разуме 

фреквентне фразе и реченице 

настале у спонтаној интеракцији 

уз отежавајуће околности 

природне комуникације и 

специфичности говорне 

ситуације (бука на улици, 

интервју лицем у лице, 

телефонским путем или путем 

скајпа итд.); - ослањајући се на 

општа знања и искуства, 

реконструише непознато на 

основу контекста и памти, 

репродукује и контекстуализује 

битне елементе поруке; - уз 

евентуалну претходну 

припрему, прати краћа излагања 

о познатим темама у којима се 

користи стандардни језик и 

разговетан изговор; - разуме 

једноставнија упутства за 

употребу одређених средстава 

или предмета без много 

стручних елемената; - разуме 

општи смисао информативних 

радијских и телевизијских 

емисија о блиским темама, у 

којима се користи стандардни 

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 

 

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 Сложена 

реченица a) номиналне 

клаузе They all knew that she 

wouldn't come. б) релативне 

клаузе - рестриктивне The 
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говор, разговетан изговор и 

нешто спорији ритам излагања. - 

може да прати говорни исказ у 

којем доминирају стандардни 

језички елементи, уз понављање, 

појашњавање и преформулацију 

одређених делова; - разуме 

информације које добија у 

свакодневним комуникативним 

ситуацијама о релативно 

познатим и блиским садржајима 

из свакодневног приватног 

живота; - разуме главни садржај 

појединачних исказа већег броја 

говорника који дискутују о 

блиским темама у циљу размене 

информација или тражења и 

добијања упутства; - уз 

евентуалну помоћ разуме 

саговорнике у већини ситуација 

везаних за свакодневне 

активности, попут куповине, 

путовања, организовања 

слободног времена, уколико се 

говори јасно и разговетно; 

После првог слушања одређеног 

непознатог усменог текста 

(приближног трајања 5-7 минута 

у зависности од степена 

познавања теме и контекста) 

постави хипотезе у вези са: - 

врстом усменог текста који 

слуша, нпр. поруку на 

телефонској секретарици, 

метеоролошки извештај на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lady who/that was here 

yesterday has gone to London. 

I"ve lost the book which/that I 

bought this morning. 165 

Обратити пажњу на 

контактне реченице 

(изостављање релативне 

заменице у акузативу). - 

нерестриктивне My brother 

Bob, whom you met yesterday, 

is coming with us. He got lost 

on Snowdon, which was 

enveloped in fog. в) 

адвербијалне клаузе - за 

начин и поређење (Р) She 

treats me as if I were a child. - 

за место Tell me where to go. - 

за време Come as soon as you 

can. - Инверзија - иза neither, 

nor, so She"s a real beauty and 

so is her sister. I can't swim. 

Neither can Mary. I like 

reading. So does my brother.  

II ИМЕНИЧКА ГРУПА  

1. Члан - Одређени члан у 

прилошким фразама, са 

компаративом пропорције, 

испред имена зграда, 

институција. The book is оn 
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радију и телевизији, разговори у 

продавници и друго; - бројем 

саговорника, њиховим 

међусобним односом и 

намерама; - општим садржајем 

датог усменог текста 

усмеравајући пажњу на 

релевантне језичке и нејезичке 

елементе. После другог и по 

потреби наредних слушања 

(уколико је у питању аудио или 

аудио- визуелни запис): - 

провери првобитно постављене 

хипотезе које се односе на врсту 

и садржај усменог текста, 

намере и међусобне односе 

саговорника; - разуме битне 

елементе садржаја усменог 

текста у зависности од циља 

слушања; - покушава да схвати 

елементе које није у потпуности 

разумео примењујући стратегије 

адекватне ситуацији у којој се 

налази и проверава исправност 

својих закључака. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ст2.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 

the table. The more I know him 

the less I like him. The Empire 

State Building is in the USA. - 

Одређени генерички члан 

испред придева (етника) да 

означи нацију -The Germans 

wanted to defeat the British but 

they failed. - Нулти члан уз 

географска имена, испред 

именица bed, prison, school, у 

паралелним структурама 

hand in hand, arm in arm и др. 

Africa, England, Ben Nevis, 

Greenland, go to bed, go to 

school 2. Именице - Плуралиа 

тантум scissors, trousers и др. 

- Релативни плуралиа тантум 

облици jeans, glasses и др. - 

Синкретизам једнине и 

множине means, series, 

species There has been an 

interesting series of concerts 

yesterday. There were several 

series of lectures at the 

university last year. - 

Небројиве именице у 

функцији бројивих именица 

Two coffees, please. 3. 

Заменички облици Заменице 

- Безлична употреба личних 

ЧИТАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

функционално 

читање и 

разумевање 

различитих, 

узрасно и 

садржајно 

- разликује најучесталије врсте 

текстова, познаје њихову 

стандардну структуру и разуме 

њихову сврху и улогу; - разуме 

краће текстове о конкретним и 

свакодневним темама у којима 

се појављују уобичајене и 

научене речи, изрази, фразе и 

формулације; - разуме краће 

стручне текстове релативно 
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примерених 

врста текстова 

ради 

информисања, 

извршавања 

упутстава и 

остварења 

естетског 

доживљаја 

(читање ради 

личног 

задовољства). 

блиске тематике у којима се 

појављују уобичајене речи, 

изрази, фразе и формулације; - 

разуме текстове утемељене на 

чињеницама, везане за домене 

његових општих интересовања; 

- уме да у тексту о познатој теми 

пронађе, издвоји и разуме 

суштинску 

информацију/суштинске 

информације; 16 - разуме 

једноставна упутства и 

саветодавне текстове уколико су 

писани јасним језиком, без 

великог броја стручних израза, 

и/или праћена употребом 

визуелних елемената; - разуме 

обавештења и упозорења на 

јавним местима; - разуме краће 

текстове о уобичајеним темама, 

појавама и догађајима, уколико 

у њима доминира 

стандарднојезичка лексика и 

фреквентне фразе и изрази; - у 

писаним прототипским 

документима (писмима, 

проспектима) и другим 

текстовима (новинским вестима, 

репортажама и огласима) 

проналази и схвата релевантне 

информације; - у текстовима 

познате тематике и блиског 

садржаја схвата значења 

непознатих речи на основу 

контекста; - разуме краће 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

заменица множине (we, you, 

they) They say she left for 

London a week ago. - Општа 

лична заменица ONE One 

never knows what may happen 

next. - Неодређене заменице 

some, somebody, someone, 

something; any, anybody, 

anyone, anything) Someone is 

knocking at the door. There 

was something very pleasing in 

her eyes. Some like it hot. Did 

you see anyone there? 4. 

Придеви/адјективали - 

Компаратив једнакости и 

компаратив неједнакости (Р) 

as + adjective + as; not so/as + 

adjective + as She is as tall as 

her sister. He isn't so bad as 

you may think. 166 - 

Партиципи а) као 

адјективали the stolen money, 

the wounded soldier и др. б) у 

номиналној функцији The 

accused stood up. 5. Бројеви 

Означавање нуле у 

различитим контекстима - у 

аритметици: nought/naught, 

zero - у спорту: nil/nothing; 

love y тенису - 0 (у бројевима 
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литерарне форме у којима 

доминира конкретна, 

фреквентна и позната лексика 

(конкретна поезија, кратке 

приче, анегдоте, скечеви, 

хумореске, стрипови). 

 

 

 

 

 

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). 

телефона, соба и др.)  

III ГЛАГОЛСКА ГРУПА  

1. Глаголи - Време и аспект 

глагола - обнављање - The 

Present Perfect Tense са 

значењем будућности I"ll 

come as soon as I have finished 

reading the book. - The Future 

Perfect Tense (P) I shall have 

written the letter by the time 

you come. - Непотпуни 

глаголи а) са инфинитивом 

перфекта He ought to have 

done it by now. It must have 

been nine o'clock when I came 

back home. б) WОULD/USED 

TO за изражавање радње која 

се понављала у прошлости 

When we were children we 

would/used to go swimming 

every summer. - Герунд a) 

после израза (P) It"s no use 

(crying). I can't help 

(laughing). б) после глагола 

continue, go on, keep on, 

avoid, prefer и др. She kept on 

talking for hours. She prefers 

reading to playing tennis. - 

Објекат са инфинитивом (Р) 

ГОВОР 

 

Оспособљавање 

ученика за 

кратко 

монолошко 

излагање и за 

учешће у 

дијалогу на 

страном језику 

- користи циљни језик као језик 

комуникације у учионици како 

са наставником тако и са 

осталим ученицима радећи у 

пару, групи или пленуму; - 

течно говори о себи и свом 

окружењу, о догађајима у 

садашњости, прошлости и 

будућности у свом окружењу и 

изван њега; - води рутинске 

дијалоге без већег напора, под 

условом да саговорник сарађује, 

поставља питања, одговара, 

размењује мишљење о темама 

везаним за свакодневицу и 

интересовања; - изложи унапред 

припремљену краћу 

презентацију на одређену тему ( 

из домена личног интересовања 

или струке), истакне значај 

одређених исказа пригодном 

гестиком и мимиком или 

наглашавањем и интонацијом.  

ИНТЕРАКЦИЈА 

 

Оспособљавање 

ученика за 

учешће у 

дијалогу на 

• комуницира у свакодневним 

ситуацијама и размењује 

информације, блиске његовим 

интересовањима (писмено и 

усмено) 
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страном језику и 

размену краћих 

писаних порука 

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. 

 

 

 

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. 

They want her to be a dentist. - 

Двочлани глаголи (фразални 

и предлошки) drink up, give 

in, bring over, call on и др. 2. 

Прилози - Обнављање и 

утврђивање - Конверзија 

прилога и придева - daily, 

early, fast, pretty и др. It is a 

daily newspaper. It appears 

daily. - Прилози изведени са -

ly, уз промену значења. He 

works hard. He hardly works at 

all. 3. Везници either...or, 

neither...nor  

IV ТВОРБА РЕЧИ Префикси 

и суфикси за творбу именица 

co-dis-, in-, mis-, over-; -dom, 

-ness, -ful, -ment, -tion, -th  

V ФОНОЛОГИЈА Померање 

акцента при промени врсте 

речи (PERmit, perMIT) 

VI  ЛЕКСИКОЛОГИЈА 

Идиоми и фразе 

VII ЛЕКСИКОГРАФИЈА 

Структура и коришћење 

стручног речника, речника 

синонима. 

МЕДИЈАЦИЈА 

 

Оспособљавање 

ученика да 

преводи, сажима 

и препричава 

садржај краћих 

усмених и 

писаних 

текстова  
 

 

МЕДИЈСКА 

ПИСМЕНОСТ 

 

Оспособљавање 

ученика да 

користе медије 

као изворе 

информација и 

развијају 

критичко 

мишљење у вези 

са њима 

• Ученик треба да у ситуацији 

када посредује између особа 

(вршњака и одраслих) који не 

могу да се споразумевају, у 

неформалним ситуацијама, 

сажимајући и делом преводећи: 

- усмено преноси суштину 

поруке са матерњег на страни 

језик и обрнуто; - препричава 

садржај краћег текста аудио или 

визуелног записа и краће 

интеракције; - препричава 

садржај писаног или усменог 

текста, прилагођавајући га 

саговорнику; - користи 

одговарајући компензационе 

стратегије ради превазилажења 

тешкоћа које се јављају, на 

пример, преводи или преноси 

садржај уз употребу перифраза, 

парафраза и сл. - користи 

речнике, посебно једнојезичне, 

за писмено преношење порука 

уз консултације са наставником. 

• преводи усмено или писмено 

кратке поруке у мскладу са 

потребама  комуникације 

 

• аргументује свој став о 

медијском  тексту 
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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. 

 

 

 

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, 

 

 

КОМУНИКАТИВНЕ 

ФУНКЦИЈЕ 

- Представљање себе и 

других 

- Поздрављање (састајање, 

растанак; формално, 

неформално, специфично по 

регионима) 

- 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 
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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 

 

 

 

 

 

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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Циљеви предмета: 

-овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика 

-развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика , његових хуманистичких, моралних и естетичких ставова 

-развијањеопштих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења 

-развијање способности за самостално, аутономно учење, селекцију и синтезу информација до којих се долази самосталним радом и 

претраживањем изворника различитог типа 

-стицање позитивног односа према другим језицима и културама као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање 

различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, стицањем свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика 

-усвајање знања из страног језика која ће ученику омогућити да се у усменој и писаној комуникацији компетентно и самосвесно 

споразумева са људима из других земаља, усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који учи, 

као и да настави у оквиру формалног образовања и самостално, учење датог страног језика и других страних језика. 

Задаци наставе страног језика су да ученици: 

-буду оспособљени да у школској и ваншколској свакодневници могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно 

ситуацији 

-продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик користе и после завршетка свог 

образовања, функционално, за студије, у будућем послу или даљем образовању 

-буду оспособљени да се у усменој и писаној комуникацији коректно споразумевају са људима из других земаља, усвајају норме вербалне 

и неврбалне комуникације у складу са специфичностима језика који уче, као и да наставе, у оквиру формалног образовања и самостално, 

учење другог и трећег страног језика изграђују и унапређују индивидуалне афинитете према вишејезичности. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

     Сврха учења 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 комуникацијуну усменом и писаном облику на страном језику. Тај 

сегмент наставе страног језика који се прогресивно увећава од 20 до 50 процената током образовања мора да буде јасно дефинисан у 

складу са исходима везаним за квалификације струке.Неопходно је да стручна тематика која се обрађује на страном језику прати исходе 

појединих стручнихх преднмета и да буде у корелацији са њимна. Реализација наставе језика струке се много више огледа у развијању 
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рецептивних вештина него продуктивних јер је сврха учења страног језика у првој линији, усмерена на то да се ученици оспособе да прате 

одређену стручну литераруру 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. 

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 

-комуникативна настава страних језика уз примену рада у групама и паровима, додатних средстава у настави (АБ материјали, ИТ, игре, 

аутентични материјали...) као и уз примену принципа наставе засноване на сложеним задацима који не морају бити искључиво језичке 

природе ( task-based language teaching) 

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. 
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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 околин 

10. Естетичка компетенција 

 



647 

 

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  

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; 
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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) 

 

Социологија  

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: 
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- 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 

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 

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 

- 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 
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циљева и 

исхода; 

спортске игре; 

- Аеробик;  

 

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;  

- 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.  

• 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; 

18 

 

18 
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11 

• 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.  

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 

• 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); 

• Ужива у извођењу покрета и 

кретања; 

• Наводи основне олимпијске 

принципе и примењује их на 

школским спортским 

такмичењима и у слободном 

времену; 

• Препозна нетолерантно 

9 
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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 

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 

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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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: 

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 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 
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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; 

 

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. 
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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 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 компетенциjе коjе се односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу 

ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање дискриминациjе и друго. 
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 Математика 

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

Машински елементи  
 

ЦИЉ: 

Стицање знања о врстама, конструкционим и функционалним карактеристикама и примени машинских елемената као саставних делова 

машинске целине-конструкције и машински системи. 

ЗАДАЦИ: 

 -схватање улоге изначајаопштих машинских делова који су заједнички већини машинских конструкција 

-оспособљавање за прорачунавање и димензионисање машинских деловауз предходно дефинисање врсте оптерећења и напонских стања у 

машинским деловима и систему у цлини, 

- овладавање израдом техничке документације и њеном применом у пракси, 

- упознавање стандарда, симбола, ознака и оспособљавање за коришћење стандардних и препоручених вредности з таблица, 

- схатање значаја квалитета обрадеи толеранција у машинству са становишта функционисања конструкције, 

- развијање смисла за тачност, прецизности естетски изглед, као и оспособљаваљње за самостално приступање раду и производњи 
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Редни 

број 

теме 

Број 

часова 

   Наставни садржај Начин и поступак 

остваривања 

Активности 

ученика 

 

 

1. 

1 Елементи обртног 

кретања 

-фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

-слуша 

-oдговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 

 

 

2. 

10 Осовине и вратила  

фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

-слуша 

-oдговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 

3. 4 Лежишта фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

-слуша 

-oдговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 
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4. 5 Лежаји фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

-слуша 

-oдговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 

5. 5 Спојнице фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

-слуша 

-oдговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 

6. 2 Елементи за пренос 

снаге 

фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

-слуша 

-oдговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 

7. 5 Фрикциони парови фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-слуша 

-oдговара на 

питања 

-уочава 
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-koнбиновани рад -закључује 

8. 4 Зупчани парови фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

-слуша 

-oдговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 

9. 8 Цилиндрични зупчани 

парови 

фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

-слуша 

-oдговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 

10. 4 Конични зупчани 

парови 

фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

-слуша 

-oдговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 

11. 4 Пужни парови фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-слуша 

-oдговара на 

питања 
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-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

-уочава 

-закључује 

12. 7 Чврстоћа зупчаних 

парова 

фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

Слуша 

-oдговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 

13. 5 Ланчани парови фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

-слуша 

-oдговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 

14. 7 Каишни и ремени 

парови 

фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

Слуша 

-oдговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 

15. 3 Пренос ужетом фронтални рад 

-индивидуални рад 

Слуша 

-oдговара на 
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-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

питања 

-уочава 

-закључује 

16. 24 Вежбе фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

Слуша 

-oдговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 

 

I         Начин остваривања програма  (упутство) 

  

Садржаји овог предмета заснивају се на теоријским поставкама стручних предмета(техничко цртање са нацтрном 

геометријом,машински материјали,статика а нарочито отпорност материјала).предзнање ученика је неопходно али је и наставник у обавези 

да утврди са ученицима све оно што је битно из садржаја наведених предмета за изучавање појединих тематских целина машинских 

елемената. 

Садржаји овог предмета треба значајно да прошире техничка знања ученика која су им неопходна за укључивање у процес рада и 

производње као и за праћење наставе из основа конструјисања,технолошких поступака,конструјисање алата и прибора и других стручних 

предмета.Због тога је потребно наставу овог предмета реализовати у кабинету или специјализованој учионици опремљеној одговарајућим 

наставним средствима,узроцима свих машинских елемената и њиховим моделима,машинским сколоповима у пресецима у којима се виде 

уграђени машински делови.Једино у таквим услоима могуће је ефикасно остварити наставу овог предмета,која захтева разноврсне методе 

наставног рада уз коришћење графофолија и дијафилма.Све што треба цртати на табли треба имати на слајду(дијафилму,или графофолији 

или у рачунару),јер се на тај начин штеди време које се може искористити за понављање,вежбање,израду задатака и сл.,а то води бољем 

стицању трајних знања и растерећењу ученика од великих домаих обавеза. ЈУС каталози,табеле и графикони(дијаграми),затим фабрички 

проспекти,оригинални технички цртежи (умножени у више примерака), приручници и уџбеници морају бити на располагању како 

наставнику тако и ученику. Само добро опремљеним кабинетом и добром припремом наставника може се успешно остварити овај програм.  
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Програм се мора остварити на таквом нивоу да ученици, поред успешног читања и израде цртежа, познавања толеранција, квалитета 

обраде, геометријских величина елемената напонских стања условљених оптерећењима обима и облика делова, овладавају прорачуном и 

димензионисањем елемената. При прорачуну треба посебно водити рачуна да се не западне у формализам, па и претеривања. Због тога 

ученика треба увести у основне законитости прорачуна и димензионисања машинских делова без детаљне обраде или појединости, а још 

мање извођења образаца и поступака у њиховој трансформацији. То значи да ученици треба да упознају оптерећења и напонска стања 

појединог елемента, користећи при томе стечена знања из метематике, отпорност материјала, техничког цртања, познавања материјала 

других предмета тачка. При томе је битно   и  стаћи методе димензијнисања три позната сегмента-материјал, оптерћење и димензије. 

Наиме, уз позната два елемента утврдити како се тражи трећи. Посебну пажњу треба посветити коначном усвајању димензија и њиховој 

стандардизацији, а за тим и технолошким захтевима обраде (толеранције, квалитет обраде, прелази, радијуси кривине и сл.).  

Вежбање у настави треба посветити посебну пажњу и усмеравати је ка прпреми ученика за израду самосталних радова и вежби. 

Конкретно, после сваке тематске целине из које је предвиђена самостална вежба треба вежбањем у настави комплетно урадити 

репрезентативним пример и одмах након тога издати податке за самосталан рад ученика. У оквиру предвиђеног броја часова треба у школи 

завршити вежбу и предати је наставнику. 

Наставник машинских елемената даје задатак и упуство за израду вежбе а ученици прорачун, цртеже и др. раде на рачунару уз 

коришћење рачунарске опреме. Због тога је неопходно успоставити корелацију са рачунаром. Приликом предаје раде наставник 

машинских елемената оцењује делове рада које су обухваћени машинским елементима (испрвност прорачуна, тачност цртања, графичка 

опремљеност, конструктивна решења итд.).  

Обим вежби треба прилагодити предвиђеном броју часова тако да ученици просечним ангажовањем могу вежбу да ураде у школи. 

Оцена рада може се дати и у случајевима када вежба није до краја завршена. У оваквим случајевима ученици треба код куће да заврше 

вежбу и да је предају наставнику у току израде наредне вежбе. 

 

 

II        Остваривање наставе и учења 

 

             Настава се реализује кроз теоријску  наству вежбе. Програм за трећи разред организован је кроз петнаест наставних тема. 

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

учење, вежбе, визуелне методе, вербалне методе, демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна средства 

(рачунар, пројектор, шеме,моделизупчаника,вратила итд. панои..), савремене наставне методе и мултимедијалне презентације. Ученике 

упућивати да користе интернет и стручну литературу,читање са радионичког цртежа,шеме,узимањекмера са модела. Постепено их уводити 

у област кроз људске потребе, принципе рада, блок-шеме и бројне примере из живота и праксе. 
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Место остваривања наставе: учионица,кабинет. 

 

 

 

 

III      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, уважавање 

гледишта других ученика, однос према раду, способност примене теоријских и практичних  знања у конкретним радним условима. 

 

    

IV      Опште и међупредметне компетенције  

            Опште и међупредметне компетенције омогућавају интеграцију у различите социјалне контексте и мреже, укључујући и оне које 

сада не познајемо, уз изградњу аутономије у просуђивању и доношењу одлука. 

Опште и међупредметне компетенције, као најрелевантније за адекватну припрему ученика за активну партиципацију у друштву и 

целоживотно учење су: 

- компетенција за целоживотно учење; 

- комунокација; 

- рад с подацима и информацијама; 

- дигитална компетенција; 

- решавање проблема; 

- сарадња; 

- одговорно учешће у демократском друштву; 

- одговоран однос према здрављу; 

- одговоран однос према околини; 

- стетичка компетенција; 

- предузимљивост и оријентација ка предузетништву. 

Кроз наставни садржај Машинских елемената реализују се и општи принципи образовања и васпитања. 

Наставни предмет Машински елементи 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 
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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, вежбе, 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 Машинских елемената  реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

Кроз активности на Машинским елементима 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 индивидуаланирад или групнеактивностикодученикаће доћи до поспешења развоја свести о себи, стваралачких способности, 

критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог 
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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 закљ 

 

Кроз  наставу Машинских елемената 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, графичке радове, 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 

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 користи 

дигиталне технологије, како да разликује и повезује целине.  

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

начин дошао до решења проблема који  се свакодневно јављају.  

Ученик треба да води рачуна о себи и другима у раду са  уређајима,дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. Да зна 

како да се понаша у учионици и на радном месту. 

 Кроз предмет Машински елементи 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, 
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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. 
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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. 
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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.  

 

Технологија обраде 

Технологија обраде 3 

Образовни профил: МТМВ 

 

Редни 

брпј 

Наставни садржај Брпј 

часпва 

пбраде 

Остали 

типпви 

часпва 

Укупан 

брпј 

часпва 

1. Увпд 1 - 1 

2. Увпд у теприју пбраде резаоем       10 5 15 

3. Обрада стругаоем 4 2 6 

4. Обрада рендисаоем и прпвлашеоем 2 1 3 

5. Обрада бущеоем 3 1 4 

6. Обрада глпдаоем 3 2 5 

7. Обрада брущеоем и глашаоем 4 2 6 

8. Ппступци израде навпја и зупшаника 2 2 4 

9. Термишка пбрада 3 2 5 
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10. Ливеое 3 2 5 

11. Обрада на НУМА 4 2 6 

12. Обликпваое дефпрмисаоем 3 2 5 

13. Обрада спајаоем 3 2 5 

14. Защтита материјала 1 1 2 

15. Некпнвенцијални ппступци пбраде 1 1 2 

 УКУПНО 47 27 74 

 

Циљ наставе предмета технологија обраде је стицање знања о принципима и законитостима обликовања производа, о 

системима,процесима и поступцима обраде и економичности израде приозводакоја су неопходна за извођење практичне наставе. 

Задаци: 

-оспособљавање ученика за уочавање и схватање функционалне међузависности елемената,склопова и механизама на машинама за обраду 

материјала; 

-оспособљавање ученика за правилан избор машина и ,алата,режима и метода рада; 

-.оспособљавање ученика за примену теоријских знања у практичном раду на различитим врстама обраде материјала; 

-стицање знања о основама поступка израде одливака,отковака,отпресака и других врста припремака и упознавање технолошке опремекоја 

се користи у тим поступцима; 

-стицање знања о основам апоступка обраде резањем, конструкцијама и експлоатацијским карактеристикама машина и алата за обраду на 

појединим врстама машина. 
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Редни 

број 

теме 

Број 

часова 

   Наставни садржај Начин и поступак 

остваривања 

Активности ученика 

 

 

1. 

1 Увод -фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

-слуша 

-oдговара на питања 

-уочава 

-закључује 

 

 

2. 

15 Увод у теорију обраде 

резањем 

 

фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

-слуша 

-oдговара на питања 

-уочава 

-закључује 

3. 6 Обрада стругањем фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

-слуша 

-oдговара на питања 

-уочава 

-закључује 
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4. 3 Обрада рендисањем и 

провлачењем 

фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

-слуша 

-oдговара на питања 

-уочава 

-закључује 

5. 4 Обрада бушењем фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

-слуша 

-oдговара на питања 

-уочава 

-закључује 

6. 5 Обрада глодањем фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

-слуша 

-oдговара на питања 

-уочава 

-закључује 

7. 6 Обрада брушењем и 

глачањем 

фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-слуша 

-oдговара на питања 

-уочава 

-закључује 
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-koнбиновани рад 

8. 4 Поступци израде навоја 

и зупчаника 

фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

-слуша 

-oдговара на питања 

-уочава 

-закључује 

9. 5 Термичка обрада фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

-слуша 

-oдговара на питања 

-уочава 

-закључује 

10. 5 Ливење фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

-слуша 

-oдговара на питања 

-уочава 

-закључује 

11. 6 Обрада на НУМА фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-слуша 

-oдговара на питања 

-уочава 
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-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

-закључује 

12. 5 Обликовање 

деформисањем 

фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

слуша 

-oдговара на питања 

-уочава 

-закључује 

13. 5 Обрада спајањем фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

-слуша 

-oдговара на питања 

-уочава 

-закључује 

14. 2 Заштита материјала фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

слуша 

-oдговара на питања 

-уочава 

-закључује 

15. 2 Неконвенцијални 

поступци обраде 

фронтални рад 

-индивидуални рад 

слуша 

-oдговара на питања 
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-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

-уочава 

-закључује 

 

  НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Програм обухвата најзначајније врсте и поступке обраде метала. 

Као стручни предмет заузима значајно место у формирању структуре ширих  знања и појмова у области на којој се заснива 

металопрерађивачка индустрија и машиноградња.  

Основне појмове из области обраде материјала ученици су стекли у другом разреду, у оквиру практичне наставе, па наставник мора да их 

повеже и да се ослони на раније стечена знања. Због тога наставник мора да познаје програм практичне наставе и у излагању да користи 

примере из праксе ученика који су им блиски и већ познати. 

Знања ученика у првом разреду из осталих предмета: механике, физике, машинских материјала и техничког цртања представљају битну 

основу за усвајање ових нових садржаја што треба у настави користити. У другом разреду паралелно са садржајима овог предмета, 

остварује се настава и стручних предмета који имају са њима и додирних тачака. Због тога је веома значајно међусобно усклађивање 

наставе са сродним предметима. Имајући у виду чињеницу да се поједини сегменти ових предмета делимично подударају наставник мора 

да пронађе потребну меру усклађености и допуњавања ових садржаја како не би дошло до њихових дуплирања и преклапања. Начин рада 

треба тако ускладити да се одговарајућа материја обради најпре у овом предмету, а потом практично и уради у предмету практична настава 

на месту где се она изводи.  

Садржаје програма је неопходно реализовати савременим наставним методама и средствима. У оквиру сваке програмске целине, ученике 

треба оспособити за: самостално проналажење, систематизовање и коришћење информација из различитих извора, визуелно опажање, 

поређење и успостављање веза између различитих садржаја, тимски рад, самопромену, 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 оспособљавати и охрабривати да 

процењују сопствени напредак у остваривању задатака предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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I    Остваривање наставе и учења 

      

  Настава се реализује кроз теоријску наству. Програм за први разред организован је кроз 15 наставних тема. 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 и др. прибор, шеме, лењир, 

шестар...), савремене наставне методе и мултимедијалне презентације. Ученике упућивати да користе интернет и стручну литературу. 

Постепено их уводити у област кроз људске потребе, принципе рада, дијаграме.  

  

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, уважавање гледишта других ученика, однос према раду, коришћење прибора за цртање дијаграма, способност примене 

теоријских знања у конкретним радним условима. 

 

  Међупредметне компетенције омогућавају интеграцију у различите социјалне контексте и мреже, укључујући и оне које сада не 

познајемо, уз изградњу аутономије у просуђивању и доношењу одлука. 

  Опште и међупредметне компетенције, као најрелевантније за адекватну припрему ученика за активну партиципацију у друштву и 

целоживотно учење, су: 

1. Кпмпетенција за целпживптнп ушеое; 

2. Кпмунпкација; 

3. Рад с ппдацима и инфпрмацијама; 

4. Дигитална кпмпетенција; 

5. Рещаваое прпблема; 

6. Сарадоа; 
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7. Одгпвпрнп ушещће у демпкратскпм друщтву; 

8. Одгпвпран пднпс према здрављу; 

9. Одгпвпран пднпс према пкплини; 

10. Естетишка кпмпетенција; 

11. Предузимљивпст и пријентација ка предузетнищтву. 

 

    Кроз наставни садржај Технологија обраде  реализују се и општи принципи образовања и васпитања.  

   

Наставни предмет Технологија обраде 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  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, допунску или додатну наставу, ванаставне активности  као и учешће у различитим 

активностима 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 Технологију обраде  реализоваће се и циљеви образовања и васпитања.  
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  Кроз активности на Технологију обраде  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,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 Технологију обраде  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, 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 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 ситуацијама 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 логичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин дошао до решења 

проблема који  се свакодневно јављају.   

Ученик треба да води рачуна о дигиталним технологијама. Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. Да зна како да се понаша у учионици.  

 

  

Кроз предмет Технологија обраде 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.  

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, 
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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:   

- 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 
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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.   

 

  

Хидраулика и пнеуматика  
 

Циљ наставе предмета хидраулика и пнеуматика је стицање нових знања ради тумачења појава и законитости у природи  и њихове 

примене у техничкој пракси, као и основ за разумевање садржаја других предмета машинске струке. 

 

Задаци: 

- упознавање физичких својстава савршених и реалних течности и гасова, закона и појава при њиховом мировању и кретању; 

- упознавање хидрауличких и пнеуматских компонената, њихове конструкције, функције и примене; 

- изучавање хидрауличких и пнеуматских система за пренос енергије, њихове функције и примене; 

- упознавање симбола хидрауличких и пнеуматских компонената и њихова примена у функционалним схемама; 

- стицање знања о конструисању, испитивању, уградњи и образовању хидрауличких и пнеуматских система; 

- развијање способности и самосталности при раду, као и интересовања за даље образовање и самообразовање ради усавршавања у 

струци. 

 

 



684 

 

Редни 

број теме 

Број 

часова 

Наставни садржај Начин и поступак 

остваривања 

Активности 

ученика 

1. 1 Увод хидраулика -фронтални рад 

-индивидуални рад 

-комбиновани рад 

-вербалне методе 

-демонстративне 

методе 

-слуша 

-одговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 

2. 2 Физичка својства 

течности 

-фронтални рад 

-индивидуални рад 

-комбиновани рад 

-вербалне методе 

-демонстративне 

методе 

-слуша 

-одговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 

3. 10 Хидростатика -фронтални рад 

-индивидуални рад 

-комбиновани рад 

-вербалне методе 

-демонстративне 

методе 

-слуша 

-одговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 
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4. 15 Хидродинамика -фронтални рад 

-индивидуални рад 

-комбиновани рад 

-вербалне методе 

-демонстративне 

методе 

-слуша 

-одговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 

5. 16 Компоненете 

хидрауличког 

система 

-фронтални рад 

-индивидуални рад 

-комбиновани рад 

-вербалне методе 

-демонстративне 

методе 

-слуша 

-одговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 

6. 8 Хидраулички 

системи 

-фронтални рад 

-индивидуални рад 

-комбиновани рад 

-вербалне методе 

-демонстративне 

методе 

-слуша 

-одговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 

7. 1 Увод пнеуматика -фронтални рад 

-индивидуални рад 

-слуша 

-одговара на 
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-комбиновани рад 

-вербалне методе 

-демонстративне 

методе 

питања 

-уочава 

-закључује 

8. 2 Пнеумостатика -фронтални рад 

-индивидуални рад 

-комбиновани рад 

-вербалне методе 

-демонстративне 

методе 

-слуша 

-одговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 

9. 1 Струјање гаса -фронтални рад 

-индивидуални рад 

-комбиновани рад 

-вербалне методе 

-демонстративне 

методе 

-слуша 

-одговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 

10. 1 Влажност ваздуха -фронтални рад 

-индивидуални рад 

-комбиновани рад 

-вербалне методе 

-слуша 

-одговара на 

питања 

-уочава 
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-демонстративне 

методе 

-закључује 

11. 12 Компоненте 

пнеуматског 

система 

-фронтални рад 

-индивидуални рад 

-комбиновани рад 

-вербалне методе 

-демонстративне 

методе 

-слуша 

-одговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 

12. 3 Пнеуматски 

системи 

-фронтални рад 

-индивидуални рад 

-комбиновани рад 

-вербалне методе 

-демонстративне 

методе 

-слуша 

-одговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 

13. 2 Хидропнеуматика -фронтални рад 

-индивидуални рад 

-комбиновани рад 

-вербалне методе 

-демонстративне 

методе 

-слуша 

-одговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

  Програм предмета хидраулика и пнеуматика омогућава упознавање хидрауличких и пнеуматских компонената и уређаја који се 

непосредно примењују у индустрији.  

  Садржаји предмета хидраулика и пнеуматика шире обрађују физичка својства и законитости понашања течности и гасова, као основ за 

проучавање индустријске хидраулике и пнеуматике.  

  Већи број часова је дат проучавању хидрауличких и пнеуматских компоненти које ће ученици непосредно сретати у професионалном 

раду, јер већина машина, уређаја и возила садржинове компоненте.  

  Хидрауличке и пнеуматске системе треба изучавати на једноставнијим примерима. 

  Значајан услов за успешно остваривање програма пнеуматике је постојање и примена одговарајућих настваних средстава, по могућности 

у кабинету или специјализованој учионици. При обради хидрауличких и пнеуматских компонената и система наставник је у обавези да у 

раду са ученицима поред уџбеника користи и презентације, моделе и друге наставне материјале.  

  При изучавању хидрауличких и пнеуматских компоненти посебну пажњу треба посветити њиховој конструкцији, својствима, функцији и 

примени, а код система, њиховом саставу, функцији, испитивању, уградњи и одржавању. 

 

II        Остваривање наставе и учења 

 

Настава се реализује кроз теоријску и практичну наству. Програм за трећи разред организован је кроз 13 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 лемњљењеи др.алат и прибор, шеме, панои..), савремене наставне методе 
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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,школска радионица. 

 

III      Праћење и вредновањенаставе 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 и практичних  знања у 

конкретним радним условима. 

 

 

Опште и међупредметне компетенције омогућавају интеграцију у различите социјалне контексте и мреже, укључујући и оне које сада не 

познајемо, уз изградњу аутономије у просуђивању и доношењу одлука. 

  Опште и међупредметне компетенције, као најрелевантније за адекватну припрему ученика за активну партиципацију у друштву и 

целоживотно учење, су: 

- компетенција за целоживотно учење; 

- комунокација; 

- рад с подацима и информацијама; 

- дигитална компетенција; 

- решавање проблема; 

- сарадња; 

- одговорно учешће у демократском друштву; 

- одговоран однос према здрављу; 
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- одговоран однос према околини; 

- естетичка компетенција; 

- предузимљивост и оријентација ка предузетништву. 

 

Кроз наставни садржај Хидраулика и пнеуматике реализују се и општи принципи образовања и васпитања. 

 

Наставни предмет Хидраулика и пнеуматике 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,  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 Хидраулику и пнеуматику  реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на хидраулици и пнеуматици 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 индивидуаланирад 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 Хидраулику и пнеуматику 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 
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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.  

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 Хидраулика и пнеуматика 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 
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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 
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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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Термодинамика 

-3 разред 

Образовни профил: МТМВ 

 

Редни 

брпј 

Наставни садржај Брпј 

часпва 

пбраде 

Остали 

типпви 

часпва 

Укупан 

брпј 

часпва 

1. Увпд 3 1 4 

2. Идеални гас         3 1 4 

3. Први закпн термпдинамике 3 1 4 

4. Термпдинамишки прпцеси стаоа 3 1 4 

5. Други закпн термпдинамике 5 3 8 

6. Впдена пара 5 2 7 

7. Мещавина паре и идеалнпг гаса 3 2 5 

8. Прпстираое тпплпте 5 3 8 

9. Сагпреваое 2 2 4 

10. Оснпви технике грејаоа,хлађеоа и 

гасификације 

9 5 14 
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11. Тпплптне турбп мащине 4 2 6 

12. Мптпри СУС 2 2 4 

13. Млазни мптпри 1 1 2 

 УКУПНО 48 26 74 

 

Циљ наставе термодинамика је стицање знања из природно-математичке дисциплине.Термодинамика треба да омогући разматрање 

унутрашње енергије, а затим и ентропије, чиме се дефинишу услови и реалне могућности за остваривање термодинамичких процеса. 

Задаци: 

-упознавање значаја теродинамике и њеног места у систему научних дисциплина; 

-упознавање могућих врста термодинамичких системаи система прилаза у израчунавању ове проблематике; 

-упознавање идеализованихпроцеса при којима је могућна најефикаснија трансформација различитих облика енергије; 

-упознавање начина одређивања појединих карактеристика радних тела, коришћења математичких зависности, табела и дијаграма; 

-упознавање појма степена корисности; 

-упознавање начина простирања топлоте и принципа прорачуна измењивача топлте; 

-упознавање принципа и начина организације процеса у реалним постројењима мале и велике енергетике, као и аспекта рационалне 

потрошње енергије. 

 

 

 

Редни 

број 

теме 

Број 

часова 

   Наставни садржај Начин и поступак 

остваривања 

Активности 

ученика 

 

 

4 Увод -фронтални рад 

-индивидуални рад 

-слуша 

-oдговара на 
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1. -вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

питања 

-уочава 

-закључује 

 

 

2. 

4 Идеални гас  

фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

-слуша 

-oдговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 

3. 4 Први закон 

термодинамике 

фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

-слуша 

-oдговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 

4. 4 Термодинамички 

процеси стања 

фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

-слуша 

-oдговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 



699 

 

5. 8 Други закон 

термодинамике 

фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

-слуша 

-oдговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 

6. 7 Водена пара фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

-слуша 

-oдговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 

7. 5 Мешавина паре и 

идеалног гаса 

фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

-слуша 

-oдговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 

8. 8 Простирање топлоте фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-слуша 

-oдговара на 

питања 

-уочава 
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-koнбиновани рад -закључује 

9. 4 Сагоревање фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

-слуша 

-oдговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 

10. 14 Основи технике 

грејања,хлађења и 

гасификације 

фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

-слуша 

-oдговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 

11. 6 Топлотне турбо 

машине 

фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

-слуша 

-oдговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 

12. 4 Мотори СУС фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

слуша 

-oдговара на 

питања 
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-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

-уочава 

-закључује 

13. 2 Млазни мотори фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

-слуша 

-oдговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 

 

 

    НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Садржај наставног предмета заснива се на основним законима физике, који су ученици упознали, неопходно је да наставник изврши 

повезивање ових дисциплина, уз утврђивање и освежавање раније стечених знања. 

Увожење низа нових појмова захтева од наставника брижљиво примењено ауторитативно образлагање посебно у вези са суженом 

математичком оспособљеножћу ученика, због тога посебна пажња треба да буде поклоњена физикалном осмишљавању поменутих појмова 

и налажењу погодних примера за њихову илустрацију. Посебно је значајно да се ученицима укаже на различите концепције, као и на 

потребу за разграничавањима на примерима: величине стања – величине процеса; идеалан гас; затворени систем – отворени систем: 

запремински рад – технички рад, итд. 

Неопходно је превладавање психолошке инерције код наставника када су у питању одређене методолошке промене у програму, које 

истовремено значе осавремењивање и олакшавање усвајања материје. Термодинамика, као и остале научне дисциплине подлеже 

усавршавањима, због чега настава и на разматраном нивоу треба да прати ове промене. У овоме значајну улогу треба да одигра коришћење 

уџбеника, чији квалитети треба да омогуће наставнику да се делимично ослони и на самостално савлађивање градива ученика. 

Иако су у оквиру термодинамике потребни углавном интелектуални напори да се схвати оно што није могуће да се нацрта, у усвајању 

материје могу допунски да помогну дијаграми и шематски прикази, слике и фотографије, посебно када су у питању термотехничка 
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постројења у којима се одвијају карактеристични термодинамички процеси.Због тога овакв апомоћна наставна средства треба да буду 

коришћена у свакој могућој прилици. 

Садржаје програма неопходно је реализовати савременим и наставним методама и средствима у оквиру сваке програмске целине, ученике 

треба оспособљавати за: самостално проналажење, систематизовање, и коришћење информација из различитих извора (стручна 

литература, интернет, часописи, уџбеници); визуелно опажање, поређење и успостављање веза изеђу различитих садржаја (нпр. 

повезивање садржаја предмета са свакодневним искуством, садржајима других предмета идр.); 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 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 наставу. Програм за трећи разред организован је кроз 13 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 лемњљењеи 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 вредновањенаставе 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 и практичних  знања у 

конкретним радним условима.  

  



703 

 

  

Опште и међупредметне компетенције омогућавају интеграцију у различите социјалне контексте и мреже, укључујући и оне које сада не 

познајемо, уз изградњу аутономије у просуђивању и доношењу одлука.  

  Опште и међупредметне компетенције, као најрелевантније за адекватну припрему ученика за активну партиципацију у друштву и 

целоживотно учење, су:  

- компетенција за целоживотно учење;  

- комунокација;  

- рад с подацима и информацијама;  

- дигитална компетенција;  

- решавање проблема;  

- сарадња;  

- одговорно учешће у демократском друштву;  

- одговоран однос према здрављу;  

- одговоран однос према околини;  

- естетичка компетенција;  

- предузимљивост и оријентација ка предузетништву.  

  

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

  

Наставни предмет Термодинамика 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,  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);  
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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 Термодинамику  реализоваће се и циљеви образовања и васпитања.  

  

Кроз активности на Термодинамици 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 индивидуаланирад 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 Термодинамику 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 
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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.   

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 Термодинамике 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.  

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.  
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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 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.   

 

Моторна возила  
Моторна Возила 3 разред 

 

  Циљ наставе предмета моторна возила је стицање стручног и теоријских знања потребних за успесно разумевање технолошког процеса и 

технолошких законитости примењених у непосредном извршилачком раду у домену образовног профила машински техничар моторних 

возила. 

Задаци: 

-стицање знања о моторним и прикључним возилима,као и о начинуградње специјалних возилаи принципима функционисања система 

моторних возила; 

-стицање знања о методама,поступцимаи принципиматехнолоскогодржавања моторних возилаи постављању дијагнозенеисправности на 

возилу; 

-стицање знања о примени и карактеристикамаалата који се користи при оправци и одржавању моторних возила; 

-оспособљавање за разумевање и самостално коришћење стручне литературе за избор оптималног режима радаи примену стандарада; 
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-схватање значаја повезаности и међузависности елемената радног просторакоји представљају технолошку целину на пословима 

одржавања моторног возила и провера техничке исправности. 

Наставни предмет:Моторна возила 3 разред 

 

Редни 

број 

теме 

Број 

часова 

   Наставни садржај Начин и поступак 

остваривања 

Активности ученика 

 

 

1. 

 

 

1 

Увод -фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

-слуша 

-oдговара на питања 

-уочава 

-закључује 

 

 

2. 

 

 

6 

Возило  

фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

-слуша 

-oдговара на питања 

-уочава 

-закључује 

3.  

 

Спојнице фронтални рад 

-индивидуални рад 

-слуша 

-oдговара на питања 
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16 -вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

-уочава 

-закључује 

4. 28 Мењачки преносници фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

-слуша 

-oдговара на питања 

-уочава 

-закључује 

5. 8 Зглобни преносници фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

-слуша 

-oдговара на питања 

-уочава 

-закључује 

6. 8 Главни преносници фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

-слуша 

-oдговара на питања 

-уочава 

-закључује 

7. 8 Диференцијални фронтални рад -слуша 
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преносник -индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

-oдговара на питања 

-уочава 

-закључује 

8. 6 Погонска полувратила фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

-слуша 

-oдговара на питања 

-уочава 

-закључује 

9. 12 Пренос снаге код 

возила са висе 

погонских мостова 

фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

-слуша 

-oдговара на питања 

-уочава 

-закључује 

10. 10 Дијагностика 

неисправности 

фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

-слуша 

-oдговара на питања 

-уочава 

-закључује 
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11. 8 Кретачи фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

-слуша 

-oдговара на питања 

-уочава 

-закључује 

 

Начин остваривања програма: 

 

Наставни програм треба остварити уз коришћење очигледних срестава у виду шема, модела склопова и агрегата ,дијаграма и видео 

записа.Начини остваривања наставе:фронтални рад ,индивидуални рад ,групни рад ,комбиновани .вербалне методе и демостративне 

методе. 

Посебну пажњу треба обратити на функцију појединих агрегата и њихове међусобне повезаности.Потребно је посебно обрадити уређаје 

од којих зависи пасивна и активна безбедност у саобраћају . 

Праћење и вредновање ученика врши се у складу са општим и дидактичким упуствима за остваривање садржаја програма у средњим 

школама. 

Садржаје програма потребно је реализовати савременим начинима и срествима.Ученике оспособити да могу користити разну литературу 

као и коришћење садржаја са интернета. 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу,свака активност је добра прилика за процену напредовањаи давања повратне 

информације  а оцењивање ученика се врши у складу са Правилником о оцењивању.Ученике треба оспособити и охрабрити да процењују 

сопствени напредак у остваривању задатака предмета као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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        Остваривање наставе и учења  

 Настава се реализује кроз теоријску и практичну наству. Програм за трећи разред организован је кроз 11 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,школска радионица. 

     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. 

       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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         Општи принципи образовања и васпитања 

Кроз наставни садржај Моторних возила  реализују се и општи принципи образовања и васпитања. 

 Наставни предмет Моторна возила 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 кроз континуирано 

међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и вредновање напредовање ученика.  
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Циљеви образовања и васпитања 

Кроз наставу Моторних возила  реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

  

Кроз активности на часовима 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 закључују; 

 Исходи образовања и васпитања 

Кроз наставу Моторних возила 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 месту,  

      Стандарди образовања и васпитања 

Кроз предмет Моторна возила 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 
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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. 
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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.  

Експлоатација и одржавање моторних возила 
 

  Наставни предмет: Експлоатација и одржавање моторних возила  

 

             Циљ наставног предмета је стицање знања из области експлоатацијеи одржавања моторних возила , као и оспособљавање 

ученика да могу са стеченим теоретским  и практичним знањем да прате екплоатацију возила на терену и утврде  оптималне начине 
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одржавања моторних возила.  Такође је важно оспособити ученика да ефикасно и рационално користе рачунаре на начин који не 

угрожава њихово физичко и ментално здравље. 

 

              Задаци наставног предмета су  : 

- Оспособљавање ученика за схватање организације рада сервиса и контролних места у процесу одржавања моторних возила. 

- Стицање знања о екплатационо – техничким карактеристикама возила. 

- Оспособљавање ученика да користе алат и опрему при демонтажи и поправкама појединих склопова на возилу. 

- Стицање знања о техничком опслуживању моторних возила. 

- Стицање знања о утицају квалитета мерних средстава у оджавању  мотора и моторних возила. 

- Развијање стваралачког односа и одговорности ученика према раду , као и интересовање за усавршавање у овој области. 

      

Ред. 

број теме 

Број часова Наставни садржај Начин и поступак остваривања Активности ученика 

     1.       1 Увод - фронтални рад 

- индивидуалан рад 

- комбиновани рад 

- вербалне методе 

- демонстративне  

  методе 

 

- слуша 

- уочава 

- изводи закључке 

- одговара на питања 

- препознаје 

- повезује знање 

- анализира 
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     2.     20 Експлоатационо-

техничке 

карактеристике возила 

- фронтални рад 

- индивидуалан рад 

- комбиновани рад 

- групни рад 

- вербалне методе 

- демонстративне  

   методе 

 

- слуша 

- уочава 

- изводи закључке 

- одговара на питања 

- препознаје 

- повезује знање 

- анализира 

 

     3.     10 Техничко  

опслуживање и 

одржавање возила 

- фронтални рад 

- индивидуалан рад 

- комбиновани рад 

- групни рад 

- вербалне методе 

- слуша 

- уочава 

- изводи закључке 

- одговара на питања 

- препознаје 
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- демонстративне  

  методе 

 

- повезује знање 

- анализира 

 

     4.      12 Алати и прибор - фронтални рад 

- индивидуалан рад 

- комбиновани рад 

- групни рад 

- вербалне методе 

- демонстративне  

  методе 

 

- слуша 

- уочава 

- изводи закључке 

- одговара на питања 

- препознаје 

- повезује знање 

- анализира 

 

     5.     10 Сервисна служба - фронтални рад 

- индивидуалан рад 

- комбиновани рад 

- групни рад 

- вербалне методе 

- слуша 

- уочава 

- изводи закључке 

- одговара на питања 

- препознаје 
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- демонстративне  

  методе 

 

- повезује знање 

- анализира 

 

      6.       4 Сервис - фронтални рад 

- индивидуалан рад 

- комбиновани рад 

- групни рад 

- вербалне методе 

- демонстративне  

  методе 

 

- слуша 

- уочава 

- изводи закључке 

- одговара на питања 

- препознаје 

- повезује знање 

- анализира 

 

     7.      12 Испитивањe  

исправности  рада 

мотора 

- фронтални рад 

- индивидуалан рад 

- комбиновани рад 

- групни рад 

- вербалне методе 

- слуша 

- уочава 

- изводи закључке 

- одговара на питања 

- препознаје 
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- демонстративне  

  методе 

 

- повезује знање 

- анализира 

 

     8.       5 Уређај за прање возила - фронтални рад 

- индивидуалан рад 

- комбиновани рад 

- групни рад 

- вербалне методе 

- демонстративне  

  методе 

 

- слуша 

- уочава 

- изводи закључке 

- одговара на питања 

- препознаје 

- повезује знање 

- анализира 
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I         Планирање наставе и учења 

  

Програм се заснива на предпоставци да је ученик стекао основна знања из области моторних возила.Такође се подразумева да 

ученик влада са знањем из области конструкција и начина рада мотора и моторних возила. 

            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 едукацији ученика на самосталном оспособљавању за одржавање моторних возила То је 

назначено посебним ставовима на крају сваког поглавља. Практични рад треба непрекидно повезивати са градивом из  стручног 

оспособљавања.  

             Ученике провести кроз радионице и кабинете, по могућности посетити предузећа или сајам технике и тако их упознати са 

машинама, алатима и приборима.  

           Практичан рад изводити у сервисима који поседују адекватну опрему и алате. . Није обавезно сва поглавља реализовати строго по 

наведеном редоследу. Реализацију програма, по потреби, прилагодити могућностима сервиса и расположивом опремом, односно 

могућношћу коришћења расположивих средстава рада, а придржавати се предвиђеног времена.  

           Садржај праћења експлоатације возила је предуслов за одржавање радне и погонске спреме целог моторног возила. Због тога је 

потребно посветити посебну пажњу на упознавању  појединих делова моторних возила. 

          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 .  

          Знчајно је у току обуке посветити посебну пажњу, поштовању радне дисциплине и мерама заштите на раду. Упозорити ученике на 

одговорност у обављању послова и значај поштовања прописа за рад.  

          Садржаје програма је неопходно реализовати савременим наставним методама и средствима. У оквиру сваке програмске целине, 

ученике треба оспособљавати за: самостално проналажење, систематизовање и коришћења информација из различитих извора (стручна 

литература, интернет, часописи, уџбеници); визуелно опажање, поређење и успостављање веза између различитих садржаја (нпр. 

повезивање садржаја предмета са свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); тимски рад; самопроцену; презентацију 

својих радова и групних пројеката  и ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију.Ученике обучити за правилно руковање 

мерним  алатима и уређајима за правилно дијагностицирање. Приликом сваке наставне теме нагласити мере заштите на раду и правилно 

и безбедно коришћење ХТЗ-е опреме.  

         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 оспособљавати и 

охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака предмета,ослободити их страхова приликом самосталног 

извођења практичних задатака као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. Такође је важно оспособити ученика да 

ефикасно и рацијонално користе рачунаре на начин који не угрожава њихово физичко и ментално здравље. 
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II        Остваривање наставе и учења   

   

         Настава се реализује кроз теоријску и практичну наству. Програм за трећи разред организован је кроз 8 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 ,контролни, уређаји за дефектажу и утврђивање неисправности , 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,школска радионица.  

  

III      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 уређајима и опреми за практичан рад,практично извођење наученог применом одговарајућег алата, ред и 

рад  на радном месту и радионици, уважавање гледишта других ученика, однос према раду, способност примене теоријских и 

практичних  знања у конкретним радним условима.  

  

    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 Експлоатација и одржавање моторних возила  реализују се и општи принципи образовања и васпитања.  

   

        Наставни предмет Експоатација и одржавање моторних возила 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 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 предавања из предмета Експлоатација и одржавање моторних возила  реализоваће се и циљеви образовања и васпитања.  
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         Кроз активности на часовима предмета Експлоатација и одржавање моторних возила 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 закључују. 

  

  

           Кроз предмет Експлоатација и одржавање моторних возила 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,  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.   

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 месту,   

   

          Кроз предмет   Експлоатација и одржавање моторних возила  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.  
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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 
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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.  

   

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 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 
Практична настава трећи разред 

Циљ: 

          - Стицање знања умења и навика потребних за обављање послова у оквиру образовног профила машински техничар моторних 

возила   и   оспособљавање за брзо укључивање у процес конкретне технологије рада. 

 

Задаци: 

-Овладавање технолошким поступком обраде; 

-Оспособљавање за правилну употребу алата; 

-Правилно и економично коришћење средстава рада,сагледаванје њихове материјалне вредности и века трајања; 

-Оспособљавање за самостално коришћење техничке документације; 

-Развијање способности да стечена знаља успешно примењују; 

-Руковање алатима при растављању и састављању машинских подсклопова; 

-Стицање знања за правилно коришћење средстава заштите на раду; 
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Редни 

број 

наставне 

теме 

Број 

часова 

Наставни садржај Начин и 

поступак 

остваривања 

Активности 

ученика 

1 1  

 

 

 

Увод 

 -вербалне 

-комбиноване 

-решавање 

 

 

- слуша 

-уочава 

-изводи 

закључке 

-закључује 

-одговара на 

питања 

-препознаје 

-анализира 

2 48  

Спојнице 

-вербалне 

-комбиноване 

-решавање 

проблема  

-демонстративан 

практичан рад у 

радионици 

 

- слуша 

-уочава 

-изводи 

закључке 

-закључује 

-одговара на 

питања 

-препознаје 
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-анализира 

3 84  

 

 

 

Мењачки преносници 

 

-вербалне 

-комбиноване 

-решавање 

проблема  

-демонстративан 

практичан рад у 

радионици 

-преглед 

дневника рада 

практичне 

наставе 

 

- слуша 

-уочава 

-изводи 

закључке 

-закључује 

-одговара на 

питања 

-препознаје 

-анализира 

4 28  

 

 

 

Зглобни преносници 

-вербалне 

-комбиноване 

-решавање 

проблема  

-демонстративан 

практичан рад у 

радионици 

-преглед 

дневника рада 

- слуша 

-уочава 

-изводи 

закључке 

-закључује 

-одговара на 

питања 

-препознаје 
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практичне 

наставе 

 

-анализира 

-учествује у 

раду 

5 28  

 

 

 

 

Главни преносници 

-вербалне 

-комбиноване 

-решавање 

проблема  

-демонстративан 

практичан рад у 

радионици 

-преглед 

дневника рада 

практичне 

наставе 

 

- слуша 

-уочава 

-изводи 

закључке 

-закључује 

-одговара на 

питања 

-препознаје 

-анализира 

-учествује у 

раду 

6 49  

 

 

 

 

Диференцијални преносник 

-вербалне 

-комбиноване 

-решавање 

проблема  

-демонстративан 

практичан рад у 

радионици 

- слуша 

-уочава 

-изводи 

закључке 

-закључује 

-одговара на 

питања 
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-преглед 

дневника рада 

практичне 

наставе 

 

-препознаје 

-анализира 

-учествује у 

раду 

7 21  

 

Точкови(кретачи) 

-вербалне 

-комбиноване 

-решавање 

проблема  

-демонстративан 

практичан рад у 

радионици 

-преглед 

дневника рада 

практичне 

наставе 

 

- слуша 

-уочава 

-изводи 

закључке 

-закључује 

-одговара на 

питања 

-препознаје 

-анализира 

-учествује у 

раду 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

  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 одржава у радионици, кабинету и лабораторији за одржавање мотора.  
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  Значајно је у току обуке посветити посебну пажњу поштовању радне дисциплине и мерама заштите на раду. Упозорити ученике 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 (стручна 

литература, интернет, часописи, уџбеници); визуелно опажање, поређење и успостављање веза између различитих садржаја (нпр. 

повезивање садржаја предмета са свакодневним искуством, садржајима других предмета и друго); 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 оспособљавати и охрабривати да 

процењују сопствени напредак у остваривању задатака предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију.  

 

II        Остваривањенаставе и учења 

 

Настава се реализује кроз теоријску и практичну наству. Програм за трећи разред организован је кроз 7 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 лемњљењеи 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,школска радионица. 

 



737 

 

III      Праћење и вредновањенаставе 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. 

 

 

Опште и међупредметне компетенције омогућавају интеграцију у различите социјалне контексте и мреже, укључујући и оне које сада 

не познајемо, уз изградњу аутономије у просуђивању и доношењу одлука. 

  Опште и међупредметне компетенције, као најрелевантније за адекватну припрему ученика за активну партиципацију у друштву и 

целоживотно учење, су: 

-  Компетенција за целоживотно учење; 

-  комуникација; 

-  рад с подацима и информацијама; 

-  дигитална компетенција; 

-  решавање проблема; 

-  сарадња; 

-  одговорно учешће у демократском друштву; 

-  одговоран однос према здрављу; 

-  одговоран однос према околини; 

-  естетичка компетенција; 

-  предузимљивост и оријентација ка предузетништву. 

 

Кроз наставни садржај Практична настава  реализују се и општи принципи образовања и васпитања. 
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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 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. 
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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,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 индивидуаланирад или групнеактивностикодученикаће 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.  

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 
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Кроз предмет Практична настава 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. 

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. 
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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 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; 
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– 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 

садашњости; 
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      МИР И ПРЕТЊЕ 

МИРУ 

17 Мир као људско право. 

Међународно хуманитарно 

право. 

Економске политике 

наоружавања. 

Антиратни грађански 

активизам. 

Насилни екстремизам. 

Насиље у спорту. 

Индекс светског мира. 

Изазови и претње миру – 

поглед у будућност 

– 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 изражава 

негативан став према 
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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 

истраживање и 

пројекат, користећи 

ИКТ и друге ресурсе 
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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 другом разреду надовезује се на активности предвиђене програмом за први разред 

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 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 првом 

разреду програм садржи две теме. Није неопходно да се реализују у једнаком временском периоду (по једна у сваком полугодишту). Прва 

тема је комплекснија и захтевнија те је сасвим оправдано да се реализује нешто дуже него друга тема. Програм не дефинише динамику 

рада, то је 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 које наставник може допунити још неким јер постоје многи аспекти из којих се појам различитости, равноправности, 

односно медији могу посматрати. 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 комуникације, сарадње и решавања конфликата немају статус теме али наставник све време води ученике имајући у виду ове 

вештине, које се постепено развијају кроз различите садржаје. Свака дискусија је прилика да се ученици подстичу на активно слушање, 

аргументовање, нападање проблема а не особе, као и на друге вештине конструктивне комуникације. Након избора садржаја којим ће се 

бавити, ученици, организовани у мање групе или парове, 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 
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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 садржајем 

коју су изабрали. Ако се, на пример, ученици определе за Невладине организације у Србији и свету које се баве заштитом људских права 

могу истраживати на следећи начин: направити попис НВО (колико их има), анализирати чиме се баве, утврдити коликим средствима 

располажу и који су главни извори финансирања, колико дуго постоје, колико грађана окупљају, која су им највећа достигнућа. Томе се 

може додати истраживање где би се на малом узорку испитаника, водећи рачуна да буде правилно структуиран по основним 

карактеристикама (пол, узраст, образовање), утврдило колико грађани познају  активности невладиног сектора и њихова постигнућа. 

Добијени подаци се могу квантитативно и квалитативно обрадити. Све ово може једна група радити на нивоу Србије, друга региона 

и/или Европе. Добијени подаци се могу упоредити. 

Наставник подстиче ученике да осмишљавају што разноврсније начине истраживања и да развијају критички однос према 

добијеним подацима, пре свега у смислу њихове тачности. Међутим, без обзира које садржаје 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 најподобнијиза следећи корак – припрему пројекта.То је фаза у којој ученици јачају компетенцију 

да аргументују своје мишљење и доносе одлуке. У зависности од величине групе, може се радити 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. 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 интеркултуралност и мултикултуралност могу осмислити пројекат чији је циљ организовање заједничке 

активности особа које припадају различитим културама, верама, које говоре различите језике, а живе у истој средини. То може бити 

забавног карактера, спортског, едукативног, хуманитарног само је важно да се учесници међусобно што боље 

упознају. Пројекат може имати за циљ и организовање трибине, снимање едукативног кратког филма или прављење изложбе. Он може 

бити и покретање неких иницијатива за нпр. измене и допуне закона, проналажење средстава за одређене сврхе и друго. Пројекат може 

бити тако конципиран да се повеже са активностима ученика који раде пројекте у оквиру других изборних програма што зхтева и већу 

сарадњу између наставника. 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 другом разреду ученици 

покажу напредак у односу на претходни разред у истраживачким и пројектим активностима као и у сарадњи у раду групе. Наставник и 
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даље има мање видљиву али важну улогу да води рачуна о динамици рада, да посредује кад се појави тешкоћа, помогне уколико је 

потребно, да да предог. 

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 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 спровео 2012. године показује контрадикторности у ставовима према особама другачије 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. 
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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 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 
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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. 

 

Остваривање индивидуалних и колективних права националних мањина. Мањине у Србији - Национални савети националних мањина у 
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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 демографског 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 
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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 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 
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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.  

 

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  нформација 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 
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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 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 
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Допунска настава 

Српски језик и књижевност 

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: 

 

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. 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЧИТАЊЕ 

 

• чита и разуме различите врсте 

кратких и прилагођених текстова 
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Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

прочитаних 

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  

 

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              

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 

 

10 
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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 
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 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.) 

 

– 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 
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       – 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) 
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       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 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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Социологија  

Физичко васпитање 

 Математика 

Машински елементи  

Технологија обраде  

Термодинамика 

 Хидраулика и пнеуматика                                             
Разред: трећи 

Образовни профил: МТМВ 

   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:      Програм допунске наставе 

 

Назив наставног предмета: Хидраулика и пнеуматика 

 

- усвајање минимума знања ученика у складу са стандардима образовања; 

- осамостаљивање ученика у процесу учења. 

Задаци допунске наставе: 

-уочавање проблема и израда плана рада, 

-оцењивање. 
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Наставни 

садржај/активност 

Број     

часова 

Начин и поступак 

остваривања 

Активности ученика 

 

Хидростатика и 

хидродинамика  

2 - вербални 

- комбинован 

- решавање 

проблема 

- демонстрација 

- слуша 

- уочава 

- изводи закључке 

- закључује 

- одговара на питања 

- препознаје 

- анализира 

- учествује у раду 

Компоненте 

хидрауличког 

система и 

хидраулични 

систем  

2 - вербални 

- комбинован 

- решавање 

проблема 

- демонстрација 

- слуша 

- уочава 

- изводи закључке 

- закључује 

- одговара на питања 

- препознаје 

- анализира 

- учествује у раду 

Пнеуматика 1 - решавање 

проблема 

- демонстрација 

- слуша 

- уочава 

- изводи закључке 

- закључује 

- одговара на питања 

- препознаје 

- анализира 

- учествује у раду 

Компоненте 

пнеуматског 

система 

3 - вербалан 

- комбинован 

- решавање 

проблема 

- слуша 

- уочава 

- изводи закључке 

- закључује 

- одговара на питања 
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- демонстративан 

 

- препознаје 

- анализира 

- учествује у раду 

Пнеуматски 

системи и 

хидропнеуматика 

1 - вербалан 

- комбинован 

- решавање 

проблема 

- демонстративан 

 

- слуша 

- уочава 

- изводи закључке 

- закључује 

- одговара на питања 

- препознаје 

- анализира 

- учествује у раду 

Укупно часова: 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 радњи, али и од специфичности и индивидуалних 

карактеристика ученика. 

II Оставаривање наставе и учења 

 Програм за трећи разред организован је кроз 5 наставних садржаја. Наставник користи различите методе и облике рада. У настави се могу 

користити различита наставна средства (рачунар,пројектор,мерни и контролни алат,алат за лемљење и заваривање, 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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 Практична настава                                              
Програм допунске наставе 

Назив наставног предмета: Практична настава 

Разред: трећи 

Образовни профил: МТМВ 

   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. 

-оцењивање 

 

 

Наставни 

садржај/активност 

Број часова Начин и поступак 

остваривања 

Активности ученика 

 

Спојнице 3 - вербални 

- решавање 

проблема 

- демонстрација 

- практичан рад у 

радионици 

- преглед Дневника 

рада практичне 

наставе 

- слуша 

- уочава 

- изводи 

закључке 

- закључује 

- одговара на 

питања 

- препознаје 

- анализира 
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Мењачки 

преносници 

3 - вербални 

- решавање 

проблема 

- демонстрација 

- практичан рад у 

радионици 

- преглед Дневника 

рада практичне 

наставе 

- слуша 

- уочава 

- изводи 

закључке 

- закључује 

- одговара на 

питања 

- препознаје 

- анализира 

Зглобни 

преносници 

3 - вербални 

- решавање 

проблема 

- демонстрација 

- практичан рад у 

радионици 

- преглед Дневника 

рада практичне 

наставе 

- слуша 

- уочава 

- изводи 

закључке 

- закључује 

- одговара на 

питања 

- препознаје 

- анализира 

Главни преносници 2 - вербални 

- решавање 

проблема 

- демонстрација 

- практичан рад у 

радионици 

- преглед Дневника 

рада практичне 

наставе 

- слуша 

- уочава 

- изводи 

закључке 

- закључује 

- одговара на 

питања 

- препознаје 

- анализира 

- учествује у 

раду 

Диференцијални 

преносници 

2 - вербални 

- решавање 

проблема 

- слуша 

- уочава 

- изводи 
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- демонстрација 

- практичан рад у 

радионици 

- преглед Дневника 

рада практичне 

наставе 

закључке 

- закључује 

- одговара на 

питања 

- препознаје 

- анализира 

- учествује у 

раду 

Укупно часова: 13 

  

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 практичну наставу. Програм за трећи разред организован је кроз 5 наставних садржаја. Наставник користи 

различите методе и облике рада. У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар,пројектор,мерни и контролни 

алат,алат за лемљење и заваривање, 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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Моторна возила  

Експлоатација и одржавање моторних возила  

Додатна настава 

Српски језик и књижевност 

Енглески језик 

Социологија  

Физичко васпитање 

 Математика 

Машински елементи  
 

Програм додатне наставе  

Назив наставног предмета: Машински елементи 

Разред: трећи 

Образовни профил: мтмв  

  

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.  
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Задаци додатне наставе:  

 уочавање индивидуалних квалитета и интересовања ученика.  

 -оцењивање   

 

Наставни 

садржај/активност  

Број 

часова  

Начин и поступак 

остваривања  

Активности ученика  

  

  

  

  

  

Осовине и вратила  

  

  

  

  

  

   

    2  

-вербалне  

-комбиноване  

-решавање проблема   

-демонстративан  

-практичан рад у 

радионици  

-преглед дневника рада 

практичне наставе  

  

- слуша  

-уочава  

-изводи закључке  

-закључује  

-објашњава   

-препознаје  

-анализира  

-мери и очитава  

  

  

  

  

  

  

 Лежишта, лежаји и 

спојнице  

  

  

  

  

  

  

   2  

-вербалне  

-комбиноване  

-решавање проблема   

-демонстративан  

-----практичан рад у 

радионици  

-преглед дневника рада 

практичне наставе  

  

- слуша  

-уочава  

-изводи закључке  

-објашњава   

-одговара на питања  

-препознаје  

-анализира  

-ради самостално  

  

  

  

  

 Фрикциони парови, 

зупчани парови  

  

  

  

  

  

  

  

 2  

-вербалне  

-комбиноване  

-решавање проблема   

-демонстративан  

-----практичан рад у 

радионици  

-преглед дневника рада 

практичне наставе  

  

  

  

- слуша  

-уочава  

-изводи закључке  

-објашњава  

-одговара на питања  

-препознаје  

-анализира  

-ради самостално  
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Цилиндрични зупчани 

парови, конични 

зупчани парови, пужни 

парови и чврстоћа 

зупчастих парова 

   

  

  

  

  

  

  

2  

-вербалне  

-комбиноване  

-решавање проблема   

-демонстративан  

-----практичан рад у 

радионици  

-преглед дневника рада 

практичне наставе  

  

- слуша  

-уочава  

-изводи закључке  

-објашњава  

-одговара на питања  

-препознаје  

-анализира  

-ради самостално  

  

  

  

Ланчани парови, 

конични и ремени 

парови, пренос ужетом 

   

  

  

  

  

  

2  

-вербалне  

-комбиноване  

-решавање проблема   

-демонстративан  

-----практичан рад у 

радионици  

-преглед дневника рада 

практичне наставе  

  

- слуша  

-уочава  

-изводи закључке  

-закључује  

-одговара на питања  

-препознаје  

-анализира  

-ради самостално  

Укупно  10     

  

  

  

 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 радова, али и од специфичности и индивидуалних 

карактеристика ученика.   

II Оставаривање наставе и учења   

Настава се реализује кроз машинске елементи. Програм за трећи разред организован је кроз 5 наставних садржаја. Наставник користи 

различите методе и облике рада. У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, потребни алати и прибори 

за рад, 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 се  врши  кроз:  

 праћење активности кроз рад;  

 усмено излагање;  

 показивање практичних вештина;  

 активности ученика на часовима;  

  

Технологија обраде  

Термодинамика 

 Хидраулика и пнеуматика 
Програм додатне наставе  

 

Назив наставног предмета: Хидраулика и пнеуматика 

Разред: трећи 

Образовни профил: мтмв  

  

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.  

 -оцењивање   
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Наставни 

садржај/активност  

Број 

часова  

Начин и поступак 

остваривања  

Активности ученика  

  

  

  

  

Физичка својства 

течности 

  

  

  

  

  

   

    1  

-вербалне  

-комбиноване  

-решавање проблема   

-демонстративан  

  

  

- слуша  

-уочава  

-изводи закључке  

-закључује  

-објашњава   

-препознаје  

-анализира  

  

  

  

 Хидростатика и 

хидродинамика  

  

  

  

  

  

  

  

  

   2  

-вербалне  

-комбиноване  

-решавање проблема   

-демонстративан  

---  

  

- слуша  

-уочава  

-изводи закључке  

-објашњава   

-одговара на питања  

-препознаје  

-анализира  

  

  

 Хидраулични 

системи и 

компоненте  

  

   

  

  

  

 2 

  

  

  

-вербалне  

-комбиноване  

-решавање проблема   

-демонстративан  

  

  

  

- слуша  

-уочава  

-изводи закључке  

-објашњава  

-одговара на питања  

-препознаје  

-анализира  

  

  

 

Пнеуматика и 

компоненте 

пнеуматског система 

 

  

   

  

  

 2 

-вербалне  

-комбиноване  

-решавање проблема   

-демонстративан  

  

- слуша  

-уочава  

-изводи закључке  

-објашњава  

-одговара на питања  

-препознаје  

-анализира  
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Хидропнеуматика 

   

  

  

  

 1 

  

  

-вербалне  

-комбиноване  

-решавање проблема   

-демонстративан  

--- 

 

  

- слуша  

-уочава  

-изводи закључке  

-закључује  

-одговара на питања  

-препознаје  

-анализира  

 

Укупно  8     

  

  

   

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 радова, али и од специфичности и индивидуалних 

карактеристика ученика.   

II Оставаривање наставе и учења   

Настава се реализује кроз хидраулике и пнеуматике. Програм за трећи разред организован је кроз 5 наставних садржаја. Наставник користи 

различите методе и облике рада. У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, потребни алати и прибори 

за рад, 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 се  врши  кроз:  

 праћење активности кроз рад;  

 усмено излагање;  

  

 активности ученика на часовима;  
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Моторна возила  

Експлоатација и одржавање моторних возила 

Практична настава 
Програм додатне наставе  

Назив наставног предмета: Практична настава  

Разред: трећи 

Образовни профил: мтмв  

  

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.  

 -оцењивање   
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Наставни 

садржај/активност  

Број часова  Начин и поступак 

остваривања  

Активности ученика  

  

  

  

  

  

Спојнице  

  

  

  

  

  

   

    2  

-вербалне  

-комбиноване  

-решавање 

проблема   

-демонстративан  

-практичан рад у 

радионици  

-преглед дневника рада 

практичне наставе  

  

- слуша  

-уочава  

-изводи закључке  

-закључује  

-објашњава   

-препознаје  

-анализира  

-мери и очитава  

  

  

  

  

  

  

Мењачки 

преносници  

  

  

  

  

  

  

   4  

-вербалне  

-комбиноване  

-решавање 

проблема   

-демонстративан  

-----практичан рад у 

радионици  

-преглед дневника рада 

практичне наставе  

  

- слуша  

-уочава  

-изводи закључке  

-објашњава   

-одговара на питања  

-препознаје  

-анализира  

-ради самостално  

  

  

  

  

  

  

  

Зглобни 

преносници  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3  

-вербалне  

-комбиноване  

-решавање 

проблема   

-демонстративан  

-----практичан рад у 

радионици  

-преглед дневника рада 

практичне наставе  

  

  

  

- слуша  

-уочава  

-изводи закључке  

-објашњава  

-одговара на питања  

-препознаје  

-анализира  

-ради самостално  

     -вербалне  - слуша  
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Главни 

преносници  

  

  

  

  

  

  

2  

-комбиноване  

-решавање 

проблема   

-демонстративан  

-----практичан рад у 

радионици  

-преглед дневника рада 

практичне наставе  

  

-уочава  

-изводи закључке  

-објашњава  

-одговара на питања  

-препознаје  

-анализира  

-ради самостално  

  

  

  

  

  

  

Диференцијални 

преносници 

   

  

  

  

  

  

3  

-вербалне  

-комбиноване  

-решавање 

проблема   

-демонстративан  

-----практичан рад у 

радионици  

-преглед дневника рада 

практичне наставе  

  

- слуша  

-уочава  

-изводи закључке  

-закључује  

-одговара на питања  

-препознаје  

-анализира  

-ради самостално  

Укупно  14     

  

  

  

  

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 радова, али и од специфичности и 

индивидуалних карактеристика ученика.   

II Оставаривање наставе и учења   

Настава се реализује кроз практичну наставу. Програм за трећи разред организован је кроз 6 наставних садржаја. Наставник користи 

различите методе и облике рада. У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, потребни алати и 

прибори за рад, 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 се  врши  кроз:  

 праћење активности кроз рад;  

 усмено излагање;  

 показивање практичних вештина;  

 активности ученика на часовима;  

  

 

Четврти  разред 

А1: ОПШТЕОБРАЗОВНИ  ПРЕДМЕТИ 

Српски језик и књижевност 

Предмет: Српски језик и књижевност 

 

Четврти разред - машински техничар моторних возила 

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:96 часова      



778 

 

  

Редни број 

наставне 

теме 

Број 

часова 

Наставни 

садржај 

Начин и 

поступак 

остваривања 

Активности 

ученика 

Стандарди  

1. 10 

Проучавање 

књижевног 

дела  

-фронтални 

рад 

-групни рад 

- 

индивидуални 

рад 

-вербалне 

методе 

- текстуална 

метода 

- активно 

слушање 

-јасно 

опажање и 

саопштавање 

-коришћење 

одабране 

литературе 

- повезивање 

претходног 

знања са 

стеченим 

 

 

 

 

2. 

 

 

35 

 

 

Савремена 

књижевност 

фронтални 

рад 

-групни рад 

- 

индивидуални 

рад 

-вербалне 

-рецитовање 

-

истарживачки 

рад 

-критички 

однос кроз 

самостално 
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методе 

- текстуална 

метода 

 

закључивање 

-активно 

слушање 

-анализирање 

и поређење са 

претходним 

епохама 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

Лектира 

фронтални 

рад 

-групни рад 

- 

индивидуални 

рад 

-вербалне 

методе 

- текстуална 

метода 

 

уочава 

разноликост у 

тематици 

-запажа 

стилске 

одлике 

и идејне 

вредности 

дела 

- лоцира 

писца у 

одговарајући 

књижевни 

период 

-приказ 

 

 

         4. 

 

 
Синтакса  

фронтални 

рад 

-анализира 

-препознаје 

2CJK.2.1.1. Има 

шира знања о језику 

уопште (која су 

битна својства 



780 

 

11 

 

-групни рад 

- 

индивидуални 

рад 

-вербалне 

методе 

- текстуална 

метода 

 

-упоређује 

-изводи 

закључке 

језика); препознаје 

јединице и појаве 

које припадају 

различитим језичким 

нивоима / 

подсистемима; има 

основна знања о 

писму уопште; има 

основна знања о 

правопису уопште 

(етимолошки – 

фонолошки 

правопис; 

граматичка – логичка 

интерпункција; 

графема – слово); 

има основна знања о 

језицима у свету 

(језичка сродност, 

језички типови, 

језичке 

универзалије). 

Разуме основне 

принципе вођења 

дијалога; разуме 

појам говорног чина; 

разуме појам деиксе. 

Познаје одлике 

варијетета српског 

језика насталих на 

основу медијума и 

оних који су 

условљени социјално 

и функционално. 
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2CJK.2.1.2. Зна 

основне особине 

дијалеката српског 

језика; зна основна 

правила екавског и 

(и)јекавског 

изговора; у 

једноставнијим 

случајевима 

пребацује (и)јекавску 

реч у екавски лик и 

обрнуто. Смешта 

развој књижевног 

језика код Срба у 

друштвени, 

историјски и 

културни контекст. 

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 

механизме 

фонолошки 

условљених 

гласовних промена 
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(једначења 

сугласника по 

звучности и по месту 

творбе, сажимање и 

асимилацију вокала 

и губљење 

сугласника). 

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. 

 

 

5. 

 

6 Морфологија 

фронтални 

рад 

- 

- слуша 

-уочава 

-изводи 
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индивидуални 

рад 

-вербалне 

методе 

- текстуална 

метода 

закључке 

-препознаје 

- анализира 
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6. 

 

2 

Реторика 

фронтални 

рад 

-рад у пару 

- 

индивидуални 

рад 

-вербалне 

методе 

- текстуална 

метода 

- самостални 

радови 

-приказ 

-дискусија 

-коришћење 

литературе 

-изражајно 

читање 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Правопис 

-фронтални 

рад 

-рад у пару 

- 

индивидуални 

-обнављање 

правописних 

правила 

обрађених у 

претходним 

разредима 
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7. 3 рад 

-вербалне 

методе 

- текстуална 

метода 

-употреба 

интерпукције 

у сложеним 

реченицама 

-писање 

туђица и 

скраћеница 

 

8. 

 

11 

Култура 

изражавања 

фронтални 

рад 

-рад у пару 

- 

индивидуални 

рад 

-вербалне 

методе 

- текстуална 

метода 

- описује 

-драматизује 

-расправља 

-пише 

самосталне 

приказе, 

домаће и 

писмене 

задатке 

-рецитовање 

2CJK.1.3.2. Говорећи 

и пишући о некој 

теми (из језика, 

књижевности или 

слободна тема), јасно 

структурира 

казивање и повезује 

његове делове на 

одговарајући начин; 

разликује битно од 

небитног и држи се 

основне теме; 

саставља 

једноставнији 

говорени и писани 

текст користећи се 

описом, 

приповедањем и 

излагањем 

(експозицијом); уме 

укратко да опише 

своја осећања и 

доживљај књижевног 

или другог 

уметничког дела; 

сажето препричава 
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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, 

говори одмерено, 

ослања се на 

аргументе, у стању је 

да чује туђе 

мишљење и да га 

узме у обзир 

приликом своје 

аргументације; пише 

једноставнији 

аргументативни 

текст на теме из 

књижевности, језика 

и културе. 

2СЈК.1.3.4. Користи 
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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 матурски 

рад поштујући 

правила израде 

стручног рада 

(употребљава 

фусноте и саставља 

садржај и 

библиографију); 

саставља писмо – 

приватно и 

службено, 

биографију (CV), 

молбу, жалбу, захтев, 

оглас; зна да попуни 

различите формуларе 

и обрасце. 

2CJK.1.3.5. Има 

способност и навику 

да у различите сврхе 

(информисање, 
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учење, лични развој, 

естетски доживљај, 

забава...) чита 

текстове средње 

тежине 

(књижевноуметничке 

текстове, стручне и 

научнопопуларне 

текстове из области 

науке о језику и 

књижевности, 

текстове из медија3); 

примењује 

предложене 

стратегије читања 

 

 

 

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 
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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, 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 
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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 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.  
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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 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 
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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. 

 

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 специјализованим 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, читаоници, аудиовизуелној сали и 

сл.). 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 32, за Књижевност 80, а за Језичку културу 36). 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.  
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II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОБЛАСТ: ЈЕЗИК  

 

Програм за први разред  у области Језик организован је у пет области/тема и усклађен је 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: 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 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. У срединама где се 

не говори књижевним језиком треба оспособљавати ученике за примену правила о контрастирању акценатског система. На пример, у 

косовско-ресавској зони краткосилазни акценти се преносе на претходни слог и мењају квалитет (ливада, мотика, субота и сл.); на месту 

где је у дијалекту дугосилазни акценат, у књижевном језику се акценат помера на претходни слог мењајући и квантитет и квалитет, а на 

месту где је у дијалекту био дугосилазни акценат, у књижевном језику остаје неакцентована дужина (девојка, војник, кромпир и сл.) 

 

ОБЛАСТ: КЊИЖЕВНОСТ 

 Програм за први разред у сегменту Књижевност организован је у седам области/тема и усклађен је према описима стандарда ученичких 

постигнућа. Књижевност као уметност речи. У оквиру ове теме ученици ће се упознати са појмом и врстама уметности, спознаће 
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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. 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 Доротејса 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. – 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 
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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 слободни стих; 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, петраркизам; 

белетристика, синкретизам. 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). 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 
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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 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). Изборни садржаји допуњавају обавезни део програма. Наставник је у обавези да у 

договору са ученицима уз обраде књижевних дела из обавезног програма обради осам дела из изборног програма. 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  

За први разред 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; вкоришћење табела; – израђивање цртежа, схема, графикона; – 

навикавање и подстицање ученика да користе одговарајућу квалитетну литературу, језичке приручнике, речнике, лексиконе, појмовнике.  

 

 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, 
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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, 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 
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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 заснованог 

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, 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 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 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. 
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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). 

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: машински техничар моторних возила 

недељни фонд часова: 2 часа 

годишњи фонд часова: 64 часа 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

 Ученик треба да: 

        СТАНДАРДИ     САДРЖАЈ 

СЛУШАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

усменог говора 

Ученик треба да: - реагује на 

одговарајући начин на усмене 

поруке у вези са активностима 

на часу (говор наставника и 

другова, аудио и визуелни 

материјали у настави), 

учествујући у интеракцији са 

наставником и другим 

ученицима, спонтано или уз 

њихову помоћ; - разуме 

фреквентне фразе и реченице 

настале у спонтаној интеракцији 

уз отежавајуће околности 

природне комуникације и 

      2.ст.1.1.1. разуме краће поруке, обавештења и 

упутства која се саопштавају разговетно и 

полакo 

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 

Општа тематика  

Из живота младих: проблеми 

младих данас; избор 

занимања и планови за 

будућност; млади и 

међународна сарадња.  

Породица и друштво: 

проблеми савремене 

породице. Из савременог 

живота и тековина културе и 
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специфичности говорне 

ситуације (бука на улици, 

интервју лицем у лице, 

телефонским путем или путем 

скајпа итд.); - ослањајући се на 

општа знања и искуства, 

реконструише непознато на 

основу контекста и памти, 

репродукује и контекстуализује 

битне елементе поруке; - уз 

евентуалну претходну 

припрему, прати краћа излагања 

о познатим темама у којима се 

користи стандардни језик и 

разговетан изговор; - разуме 

једноставнија упутства за 

употребу одређених средстава 

или предмета без много 

стручних елемената; - разуме 

општи смисао информативних 

радијских и телевизијских 

емисија о блиским темама, у 

којима се користи стандардни 

говор, разговетан изговор и 

нешто спорији ритам излагања. - 

може да прати говорни исказ у 

којем доминирају стандардни 

језички елементи, уз понављање, 

појашњавање и преформулацију 

одређених делова; - разуме 

информације које добија у 

свакодневним комуникативним 

ситуацијама о релативно 

познатим и блиским садржајима 

из свакодневног приватног 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

науке народа чији се језик 

учи и наших народа: 

природна блага и 

карактеристике привредног 

развоја; нове технологије и 

њихова примена у разним 

сферама живота; савремена 

достигнућа науке и 

технологије; међународне 

организације и њихов значај 

за добробит људи и мир у 

свету; познате личности из 

јавног и културног живота.  

Стручна тематика  

Теме везане за струку и 

практичан рад. Значајна 

остварења у струци у нашој 

земљи и земљи/земљама чији 

се језик учи.          

 ГРАМАТИЧКИ 

САДРЖАЈИ 

I САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  

I РЕЧЕНИЦА Адвербијалне 

клаузе а) узрочна Since we 

live by the river we can swim 

every day. б) намерна He left 

early in order to catch the 5 
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живота; - разуме главни садржај 

појединачних исказа већег броја 

говорника који дискутују о 

блиским темама у циљу размене 

информација или тражења и 

добијања упутства; - уз 

евентуалну помоћ разуме 

саговорнике у већини ситуација 

везаних за свакодневне 

активности, попут куповине, 

путовања, организовања 

слободног времена, уколико се 

говори јасно и разговетно; 

После првог слушања одређеног 

непознатог усменог текста 

(приближног трајања 5-7 минута 

у зависности од степена 

познавања теме и контекста) 

постави хипотезе у вези са: - 

врстом усменог текста који 

слуша, нпр. поруку на 

телефонској секретарици, 

метеоролошки извештај на 

радију и телевизији, разговори у 

продавници и друго; - бројем 

саговорника, њиховим 

међусобним односом и 

намерама; - општим садржајем 

датог усменог текста 

усмеравајући пажњу на 

релевантне језичке и нејезичке 

елементе. После другог и по 

потреби наредних слушања 

(уколико је у питању аудио или 

аудио- визуелни запис): - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o'clock bus. - Скраћивање 

клауза (P) a) временских 

клауза (As I was) coming 

home I met an old friend of 

mine. After I have done my 

homework I went out for a 

walk. Having done my 

homework I went out for a 

walk. б) релативних клауза 

229 The man (who is) sitting 

next to her is my best friend.  

II  ИМЕНИЧКА ГРУПА  

1. Члан - Преглед употребе 

члана - Члан испред 

властитих имена A Mr Smith 

is waiting for you. Is this the 

Mary we met last night. - 

Одређени члан уз делове 

тела (у пасиву и после 

предлога) She was red in the 

face. He was wounded in the 

leg. 2. Именице - Обнављање, 

утврђивање и 

систематизација множине 

именица и слагања именице 

са глаголом - Множина 

именица страног порекла (Р) 

analysis/analyses, datum/data, 

formula/formulae и др. 3. 
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провери првобитно постављене 

хипотезе које се односе на врсту 

и садржај усменог текста, 

намере и међусобне односе 

саговорника; - разуме битне 

елементе садржаја усменог 

текста у зависности од циља 

слушања; - покушава да схвати 

елементе које није у потпуности 

разумео примењујући стратегије 

адекватне ситуацији у којој се 

налази и проверава исправност 

својих закључака. 

 

 

 

 

 

 

 

2.ст2.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 

Заменички облици a) 

Заменице - Неодређена лична 

заменица ONE - PROP ONE 

There are expensive shoes and 

there are cheap ones. б) 

Детерминатори Обнављање и 

утврђивање 4. Придеви 

Обнављање и утврђивање 

употребе и поређења придева 

Латински компаратив (Р) 

prior to, inferior to, superior to 

Silk is superior in quality to 

nylon. 5. Бројеви - Употреба 

редних бројева - Бројеви у 

функцији именице Hundreds 

of people were hurt in the 

earthquake.  

III  ГЛАГОЛСКА ГРУПА 1. 

Глаголи - Време и аспект - 

обнављање - Инфинитив а) 

после упитних речи I don't 

know how to solve the 

problem. I've no idea which 

bus to take. б) после придева 

(P) I am glad to have met you. 

This bag is too heavy to carry. 

в) BE + infinitive The train is 

to leave at 9.15. The two 

leaders are to meet in Moscow. 

ЧИТАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

функционално 

читање и 

разумевање 

различитих, 

узрасно и 

садржајно 

примерених 

врста текстова 

ради 

информисања, 

извршавања 

упутстава и 

остварења 

естетског 

доживљаја 

(читање ради 

личног 

задовољства). 

- разликује најучесталије врсте 

текстова, познаје њихову 

стандардну структуру и разуме 

њихову сврху и улогу; - разуме 

краће текстове о конкретним и 

свакодневним темама у којима 

се појављују уобичајене и 

научене речи, изрази, фразе и 

формулације; - разуме краће 

стручне текстове релативно 

блиске тематике у којима се 

појављују уобичајене речи, 

изрази, фразе и формулације; - 

разуме текстове утемељене на 

чињеницама, везане за домене 

његових општих интересовања; 

- уме да у тексту о познатој теми 

пронађе, издвоји и разуме 

суштинску 

информацију/суштинске 

информације; 16 - разуме 

једноставна упутства и 
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саветодавне текстове уколико су 

писани јасним језиком, без 

великог броја стручних израза, 

и/или праћена употребом 

визуелних елемената; - разуме 

обавештења и упозорења на 

јавним местима; - разуме краће 

текстове о уобичајеним темама, 

појавама и догађајима, уколико 

у њима доминира 

стандарднојезичка лексика и 

фреквентне фразе и изрази; - у 

писаним прототипским 

документима (писмима, 

проспектима) и другим 

текстовима (новинским вестима, 

репортажама и огласима) 

проналази и схвата релевантне 

информације; - у текстовима 

познате тематике и блиског 

садржаја схвата значења 

непознатих речи на основу 

контекста; - разуме краће 

литерарне форме у којима 

доминира конкретна, 

фреквентна и позната лексика 

(конкретна поезија, кратке 

приче, анегдоте, скечеви, 

хумореске, стрипови). 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

r) BE ABOUT + infinitive The 

plane is about to take off. - 

Пасивне конструкције - 

Обнављање и утврђивање IT 

+ passive verb + clause It is 

said that... It was decided to... - 

Двочлани глаголи (фразални 

и предлошки) look up, live 

down, call up и др. 2. Прилози 

Обнављање и 

систематизација врсте 

прилога и места прилога у 

реченици. 3. Предлози 

Систематизација предлога за 

време, правац кретања, место 

и начин.  

IV  ТВОРБА РЕЧИ 230 

Творба сложеница и 

деминутива breakdown, 

ironing-board, humming-bird, 

и др.; leaflet, gosling и др.  

V  ЛЕКСИКОЛОГИЈА 

Идиоми и фразе  

VI  ЛЕКСИКОГРАФИЈА 

Енциклопедијски речници 

(општи и посебни) 

КОМУНИКАТИВНЕ 

ГОВОР 

 

Оспособљавање 

ученика за 

кратко 

монолошко 

- користи циљни језик као језик 

комуникације у учионици како 

са наставником тако и са 

осталим ученицима радећи у 

пару, групи или пленуму; - 

течно говори о себи и свом 
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излагање и за 

учешће у 

дијалогу на 

страном језику 

окружењу, о догађајима у 

садашњости, прошлости и 

будућности у свом окружењу и 

изван њега; - води рутинске 

дијалоге без већег напора, под 

условом да саговорник сарађује, 

поставља питања, одговара, 

размењује мишљење о темама 

везаним за свакодневицу и 

интересовања; - изложи унапред 

припремљену краћу 

презентацију на одређену тему ( 

из домена личног интересовања 

или струке), истакне значај 

одређених исказа пригодном 

гестиком и мимиком или 

наглашавањем и интонацијом.  

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). 

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. 

 

ФУНКЦИЈЕ 

- Представљање себе и 

других 

- Поздрављање (састајање, 

растанак; формално, 

неформално, специфично по 

регионима) 

- 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 

ИНТЕРАКЦИЈА 

 

Оспособљавање 

ученика за 

учешће у 

дијалогу на 

страном језику и 

размену краћих 

писаних порука 

• комуницира у свакодневним 

ситуацијама и размењује 

информације, блиске његовим 

интересовањима (писмено и 

усмено) 

МЕДИЈАЦИЈА 

 

Оспособљавање 

ученика да 

преводи, сажима 

и препричава 

садржај краћих 

усмених и 

писаних 

• Ученик треба да у ситуацији 

када посредује између особа 

(вршњака и одраслих) који не 

могу да се споразумевају, у 

неформалним ситуацијама, 

сажимајући и делом преводећи: 

- усмено преноси суштину 

поруке са матерњег на страни 

језик и обрнуто; - препричава 
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текстова  
 

 

МЕДИЈСКА 

ПИСМЕНОСТ 

 

Оспособљавање 

ученика да 

користе медије 

као изворе 

информација и 

развијају 

критичко 

мишљење у вези 

са њима 

садржај краћег текста аудио или 

визуелног записа и краће 

интеракције; - препричава 

садржај писаног или усменог 

текста, прилагођавајући га 

саговорнику; - користи 

одговарајући компензационе 

стратегије ради превазилажења 

тешкоћа које се јављају, на 

пример, преводи или преноси 

садржај уз употребу перифраза, 

парафраза и сл. - користи 

речнике, посебно једнојезичне, 

за писмено преношење порука 

уз консултације са наставником. 

 

 

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 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 

- 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 

 

• преводи усмено или писмено 

кратке поруке у мскладу са 

потребама  комуникације 

 

• аргументује свој став о 

медијском  тексту 
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коме су правопис, интерпункција и организација 

углавном добри. 

 

 

 

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. 

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 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циљеви предмета: 

-овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика 

-развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика , његових хуманистичких, моралних и естетичких ставова 

-развијањеопштих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења 
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-развијање способности за самостално, аутономно учење, селекцију и синтезу информација до којих се долази самосталним радом и 

претраживањем изворника различитог типа 

-стицање позитивног односа према другим језицима и културама као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање 

различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, стицањем свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика 

-усвајање знања из страног језика која ће ученику омогућити да се у усменој и писаној комуникацији компетентно и самосвесно 

споразумева са људима из других земаља, усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који 

учи, као и да настави у оквиру формалног образовања и самостално, учење датог страног језика и других страних језика. 

Задаци наставе страног језика су да ученици: 

-буду оспособљени да у школској и ваншколској свакодневници могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и 

сходно ситуацији 

-продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик користе и после завршетка свог 

образовања, функционално, за студије, у будућем послу или даљем образовању 

-буду оспособљени да се у усменој и писаној комуникацији коректно споразумевају са људима из других земаља, усвајају норме 

вербалне и неврбалне комуникације у складу са специфичностима језика који уче, као и да наставе, у оквиру формалног образовања и 

самостално, учење другог и трећег страног језика изграђују и унапређују индивидуалне афинитете према вишејезичности. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

     Сврха учења 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 комуникацијуну усменом и писаном облику на страном језику. Тај 

сегмент наставе страног језика који се прогресивно увећава од 20 до 50 процената током образовања мора да буде јасно дефинисан у 

складу са исходима везаним за квалификације струке.Неопходно је да стручна тематика која се обрађује на страном језику прати исходе 

појединих стручнихх преднмета и да буде у корелацији са њимна. 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 литераруру 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 
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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. 

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 

-комуникативна настава страних језика уз примену рада у групама и паровима, додатних средстава у настави (АБ материјали, ИТ, игре, 

аутентични материјали...) као и уз примену принципа наставе засноване на сложеним задацима који не морају бити искључиво језичке 

природе ( task-based language teaching) 

   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 
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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 околин 

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.  
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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, 
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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) 

 

 

Филозофија 

Садржина Школског програма 

Наставни предмет,Филозофија 

Смер: Машински техничар моторних возила 

Разред: 4. 

Годишњи фонд часова: 64 

Циљ учења Филозофије је да развијањем способности за систематско, самостално, роблемски интонирано, рефлексивно, креативно и 

критичко мишљење ученицима омогући и олакша мисаоно и вредносно оријентисање у савременом свету, да их оснажи у формирању 

сопственог погледа на стварност и пружи им ослонац за промишљено и одговорно одлучивање и деловање. 



813 

 

 

Област/Тема 
Број 

часова 
Садржај Исходи 

ОДРЕЂЕЊЕ ФИЛОЗОФИЈЕ 

 

12 Појам филозофије 

Основни 

филозофски 

проблеми и 

дисциплине Однос 

филозофије и мита, 

религије, уметности 

и науке 

 

 - формулише 

филозофски релевантно 

питање и уочи 

филозофски проблем у 

неком 

тексту или феномену; 

– објасни због чега није 

могуће дати 

јединствено одређење 

тога шта је филозофија 

и 

чиме се она бави; 

– одреди место 

филозофије међу 

облицима духовне 

културе: мит, религија, 

наука, 

уметност; 

– пореди 

карактеристике, домене 

и могућности 

различитих извора и 

типова сазнања 

(чулног, разумског и 

умственог); 

– у прихватању сазнања 

и уверења предност даје 

рационалним разлозима 

у односу на 

друге ауторитете 

(откровење, традиција, 

АНТИЧКА ФИЛОЗОФИЈА 

 

14 Питање прапочетка 

Проблем бића, 

мноштва и кретања 

Значај супротности 

за тумачење природе 

Проблем истине и 

привида (знање, 

мнење) 

Реторика и 

дијалектика 

Метафизичка 

одређења стварности 

Знање, добро, 

врлина 

Проблем идеалног 

друштвеног поретка 

(праведност) 
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Питање 

индивидуалне среће 

 

мишљење већине); 

– анализира примере 

употребе различитих 

метода филозофског 

испитивања: дијалек 

тичке, аналитичке, 

херменеутичке и 

феноменолошке, и 

процењује њихову 

специфич 

ност у односу на научне 

методе; 

– служи се методама 

критичког читања 

текста и стручном 

терминологијом у 

артикули 

саном приказу неке 

филозофске позиције; 

– у комуникацији са 

другима презентује, 

усмено или писмено, и 

уз употребу одговарају 

ћих ИКТ средстава, 

идеје и аргументе на 

јасан, информативан и 

кохерентан начин, не 

намећући их другима; 

– ситуира решења 

филозофских проблема, 

дебате и аргументе у 

историјски контекст и 

одређује њихов утицај 

на светоназор одређене 

епохе; 

СРЕДЊОВЕКОВНАФИЛОЗОФИЈА 

 

10 Улога филозофије у 

формирању 

хришћанског учења 

Однос вере и разума 

– континуитет и 

дисконтинуитет с 

античком 

филозофијом 

Платоновска и 

аристотеловска 

традиција у 

филозофији средњег 

века (проблем 

универзалија, докази 

о постојању бога, 

схоластика, 

ренесанса) 

ФИЛОЗОФИЈА НОВОГ ДОБА 

 

14 Схватање човека, 

природе и друштва у 

ренесансној и 

нововековној 

филозофији 

Нови концепт науке 
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и знања – рођење 

модерне науке 

(научна метода) 

Проблем 

супстанције 

Питање поузданог 

извора сазнања 

(емпиризам – 

рационализам) 

Границе сазнања – 

Кантова критика 

сазнајних моћи 

Начела разума у 

праву и политици 

(просвећеност, 

либерализам) 

Ум и слобода (Кант) 

Од 

трансценденталног 

ка апсолутном 

субјекту 

Умна синтеза 

стварности 

(спекулативни 

идеализам, 

марксизам) 

– прикаже на 

примерима 

карактеристичне 

проблеме појединих 

филозофских дисципли 

на (метафизика, 

епистемологија, логика, 

етика, естетика, 

политичка филозофија); 

– интерпретира 

проблеме, ауторске 

опусе и теорије који су 

репрезентативни за 

историј 

ски развој филозофије; 

– процењује значај 

различитих 

метафизичких и 

епистемолошких 

схватања за формира 

ње модерног научног 

приступа изучавању 

природе, човека и 

друштва; 

– користи идеје 

филозофски утемељеног 

умећа живљења (нпр. 

античких концепција 

умерености и 

еудајмоније) да 

конципира, практикује 

и промовише здрав и 

еколошки 

стил живота; 

– препознаје и избегава 
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САВРЕМЕНА ФИЛОЗОФИЈА 

 

14 Критика метафизике 

као заједничко 

полазиште 

различитих праваца 

у савременој 

филозофији 

Однос према 

наслеђу европске 

рационалности 

Егзистенција као 

питање слободе 

избора и 

одговорности 

Однос филозофије и 

науке: позитивизам, 

феноменологија, 

критички 

рационализам 

Језичка и логичка 

анализа као нови 

кључ филозофије: 

херменеутика, 

филозофија 

језика 

Проблеми савремене 

политичке 

филозофије: 

демократија, 

тоталитаризам, 

контрола 

и моћ, друштвена 

симплификације, 

предрасуде, 

стереотипије и 

уобичајене софи 

зме у аргументацији; 

– аргументовано 

расправља о питањима 

културних и 

друштвених вредности 

и идеоло 

шких оријентација у 

савременом друштву; 

– у дискусији разликује 

претпоставке и карактер 

сазнајног, моралног и 

естетског 

расуђивања, и у 

расправи о вредностима 

респектује принципе 

конзистентног логичког 

мишљења, коректног 

аргументовања и 

основне етичке 

вредности; 

– изводи практичне 

импликације одређене 

вредносне позиције и 

процењује њену реле 

вантност или 

универзално важење 

неког етичког принципа 

у свакодневном 

контексту; 

– формулише (на 

подстицај филозофске 
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I Планирање наставе и учења  

Двогодишњи програм наставе и учења Филозофије у целини 

је посвећен неговању интелектуалне радозналости и развијању 

способности критичког мишљења и филозофске рефлексије како 

би ученици стекли мисаоне и вредносне оријентире за живот у савременом друштву. Ако се има у виду да ће се они опредељивати 

за разнолики дијапазон студија и занимања, и да је за многе ово 

једина прилика да систематски усвајају и практикују особености 

филозофског начина мишљења, онда акценат треба свакако ставити на интегралне процесе и резултате учења овог предмета у контексту 

општег средњег образовања: на њихову формативну улогу 

у оспособљавању за целоживотно учење, на подршку изградњи 

метакогнитивних знања и вештина, лично и друштвено освешћених одговорних одлука, применљивих у свакодневним ситуацијама и 

реалном окружењу, на усвајање критичког става и неговање 

данас често угрожених темељних хуманистичких вредности. 

У програму наставе и учења пут до ових есенцијалних формативних, функционалних и васпитних продуката учења трасиран је 

формулацијом општих и предметних компетенција, и то 

на начин да о њиховој изграђености сведочи читав низ повезаних 

исхода као очекиваних реалистичних и мерљивих резултата целокупног процеса учења током једне школске године. Предметни 

исходи, када се прецизно дефинишу као експлицитни показатељи 

правда 

Примењена етика 

као филозофски 

приступ проблемима 

савременог света и 

свакод 

невног живота 

 

лектире) властито 

становиште о 

одређеном 

вредносном питању у 

толерантној расправи са 

другима или у 

аргументованом писа 

ном приказу (есеју); 

– расуђује о кључним 

димензијама и 

циљевима научног 

знања 
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онога шта ученици могу да ураде на основу компeтенцијa које су 

развили, отварају наставнику низ могућности да креира мапу повезаности исхода и компетенција, да пројектује смисаону везу и 

унутрашњу динамику остваривања исхода кроз подесне садржаје, 

и да на основу тога направи смернице за планирање и организацију наставе, укључујући и вредновање процеса и резултата учења. 

Усмеравањем на развој компетенција и остваривање одговарајућих исхода, и наставни програм престаје да буде калуп „по 

мери свакога и никога‖, и постаје материјал који је могуће разрађивати на много начина. Наиме, наставник треба да промисли 

на које начин ће постојеће наставне садржаје учинити релевантним за ученике различитих интересовања и опредељења, у чему 

му може помоћи разуђеност опште предметне компетенције у три 

нивоа: основни и средњи – примерене ученицима којима би филозофска култура требало да оплемени мишљење и деловање, а чије 

је даље образовно и професионално усмерење удаљено од филозофије, и напредни – где је учење мање или више директна припрема 

за студије филозофије или сродних области. 

Моћан интердисциплинарни потенцијал овог предмета лежи 

у поучавању филозофској култури мишљења, која није само стицање рутине у коришћењу логичких процедура и евалуирању доказа, 

већ пре свега њихове умесне употребе у различитим ситуацијама 

расуђивања, вредновања и одлучивања. У четвртом разреду, допринос наставе Филозофије општем култивисању мишљења, како 

у теоријској тако и у критичкој и вредносној равни, постаје посебно важан у светлу развијања низа кључних и општих међупредметних 

компетенција: 

– Применом логички уређених форми и процедура мишљења, 

заједно са разликовањем методолошких и сазнајних особености филозофског и научног испитивања стварности развија се компетенција за 

учење као активно конструисање 

знања и вештина прилагођено предмету и циљевима учења. 

– Практиковањем различитих примена критичког мишљења 

(читања, интерпретације, евалуације), које традиционално чине срж наставе Филозофије, унапређују се стратегије 

учења кроз способност уочавања битних идеја, анализирање сложених концепата, њихово тумачење из разних углова, самостално 

проналажење и синтетизовање информација 

у различитим модалитетима обраде, интерпретације и приказа уз активно коришћење ИКТ-а. 

– Реконструисањем културно-историјског контекста и развојне димензије у генерисању филозофских идеја, њиховим повезивањем са 

научним, религијским и уметничким тумачењима света, природе и човека, на једном сложенијем 

рефлексивном нивоу евалуирају се и интегришу знања и вештине стечене у различитим образовним областима. 

– Систематским развијањем предметне компетенције критичког мишљења и конструктивне комуникације, заједно са вештином да се уоче 

и избегну типичне грешке у мисаоним 

процесима, препозна евентуални конфликт сазнајне и вредносне равни у расуђивању, и изгради култура уважавања 

јачег разлога, толеранције и плурализма мишљења, даје се 

потпунија образовна основа за изградњу аргументативних 

стратегија као супстанцијалне когнитивне способности и 
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рационалне основе за комуникацију и сарадњу. 

– Оспособљавањем ученика да разматрају природу и начин 

успостављања друштвених, политичких, правних и вредносних норми и њихову важност за заједнички живот, да 

пореде и вреднују различита становишта о етичким, естетичким, политичким питањима, како са начелног аспекта 

претензије на универзално важење њихових принципа тако 

и у контексту актуелних расправа у савременом окружењу, 

јача се компетенција за одговорно учешће у демократском 

друштву, пружа ученику ослонац за артикулацију ставова и 

избор поступака у конкретним животним ситуацијама, као 

и оријентација у вредносним дилемама. 

– Усвајањем целовитог филозофског приступа свету развија 

се еколошка свест, одговорност према очувању услова живота будућих нараштаја, а подстицањем моралне рефлексије гради диспозиција за 

разборито и одговорно одлучивање 

о властитим поступцима, усмерено ка сопственој и општој 

добробити. 

Организовање наставе усмерене на исходе свој логичан почетак налази у глобалном и оперативном планирању, када се на дужи и краћи 

рок бирају методе, технике и приступи учењу најпогоднији за њихово остваривање и води рачуна о унутарпредметној и међупредметној (у 

једној или више области) повезаности садржаја 

и вештина који нарочито доприносе њиховом што ефикаснијем достизању. Посебно за ту сврху, пожељно је да се наставници упознају са 

исходима не само свог већ и других предмета (дефинисаним 

у програмима наставе и учења за четврти разред општег средњег 

образовања), и да у процес планирања систематски, а не спорадично, укључују колеге са којима би могли да реализују заједничке наставне 

и ваннаставне садржаје, активности или облике рада. 

Систематском и артикулисаном сарадњом наставници могу 

делом да превазиђу временску и сваку другу неусклађеност која 

блокира синтетичну обраду сродних садржаја, отварање различитих перспектива у сагледавању и проучавању феномена, примену 

знања и умећа развијених у оквиру једног предмета у контексту 

наставе других предмета те умрежавање њихових активности које 

доприносе остваривању сродних или заједничких исхода. На тај начин, оспособљавање ученика да сврсисходно и ефикасно уче, критички 

мисле и хармонизују изградњу свог естетског, етичког, 

интелектуалног, емоционалног и културног идентитета, усмеравајући га ка будућим професионалним и грађанским улогама, постаје општа 

брига, дакле, не искључиво Филозофије. 

Интердисциплинарне теме, такође, могу бити полазиште за 

израду истраживачких или матурских радова (пројеката), уз укључивање предметних наставника као коментора (нпр. Грчка космологија и 

теорија великог праска; Зенонове апорије у светлу модерне математике; Филозофски корени нововековне природне науке; 
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Трагање за најмањом јединицом стварности; Медитеран у античко/ренесансно доба; Култура полиса и грчка филозофија; Откриће 

функција несвесног у Ничеовој Генеалогији морала; Пројекције 

времена у филозофији историје и сл.). 

 

II Оставаривање наставе и учења  

Исходи, јасно је, не могу сами од себе произаћи из упознавања с различитим филозофским теоријама или логичким поступцима као 

наставним темама. Ако се у формату лекције, као нешто већ 

дато, „сервирају‖ готова решења филозофских проблема, ученик 

ниједно не препознаје нити искушава као изазов сопственом мишљењу већ их третира као чињенички материјал намењен запамћивању. 

Напротив, треба рачунати с тим да садржаји, као ни исходи, нису нешто што је заувек дато, да су то динамичне и развојне 

компоненте процеса учења које је сталном евалуацијом кроз праксу потребно увек изнова усклађивати. 

У настави Филозофије у четвртом разреду основни задатак 

је уравнотежавање проблемског и историјског приступа. Без тога 

би упознавање са различитим становиштима која су се развијала 

кроз историју филозофије служило само подизању нивоа опште 

културе или би се ограничило на фрагментарно анализирање појединих филозофских проблема без икаквог епохалног и концептуалног 

контекста. Проналажење праве сразмере између тематског и 

историјског приступа један је од начина да се филозофија ослободи приговора да је – губећи битку са носећом парадигмом научног 

знања – постала музејска активност, потпуно немоћна пред интелектуалним изазовима савременог света. 

У наставни процес би стога требало укључити и обраду контроверзних тема које испоставља садашњи тренутак, као и актуализовати оне са 

фокусом на „вечнаˮ етичко-политичка питања. 

Ово би омогућило ученицима да кроз личну запитаност и тражење 

адекватних одговора боље размеју и искусе природу филозофске 

активности и домете теорија које изучавају. При томе треба водити рачуна да кључни концепти из садржаја програма задрже улогу 

оријентира и да фокус наставе буде на остваривању пројектованих 

исхода. Овом циљу највише погодује дискусиона (када је могуће и 

дебатна) форма часа, кроз коју се уједно практикује конструктивна 

комуникација, култура критичког мишљења и вредносна рефлексија, а то у крајњем исходу доприноси развоју филозофски обликоване 

мисли. 

Конструктивна комуникација као способност аргументованог 

и толерантног учествовања у расправи, разликовање вредносних 
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од чињеничких судова, критичко коришћење информација, препознавање структуре аргументације, њене валидности, уверљивости 

и поузданости – све то заједно чини сет знања, умећа и вештина 

које је могуће подвести под појам критичког мишљења. Иако се 

поједини његови елементи налазе у формулацијама међупредметних компетенција и помињу у програмима већине предмета, оно 

остаје специфичан задатак учења Филозофије јер она по својој суштини и јесте метатеорија и метатехника, а уједно и пракса критичког 

мишљења. 

Кључ универзалне примене критичког мишљења лежи у његовој логичкој структури коју ученици упознају у наставним темама за трећи 

разред, учећи да разликују формални од неформалног 

плана мишљења. Међутим, упознавање комплексне природе интелектуалне активности надилази пуку технику исправног мишљења. 

Ученици такође треба да искусе границе рационалне аргументације и утицаје које ванлогички фактори (психички и друштвени) имају на 

формирање како туђих, тако и властитих ставова и уверења. 

Поучавање у филозофији није пуко посредовање конфронтираних 

погледа на свет, већ и разумевање разлога за њихово постојање. 

Повезивањем критичке и рефлексивне праксе мишљења 

ученици развијају способност да артикулишу и преиспитују сопствене интелектуалне и интуитивне одговоре на разна животна и 

вредносна питања, која је могуће промишљати (кроз теме за есеј 

или расправу, блиске њиховом искуству) на неколико равни: однос 

према себи, однос према другима, однос према природном и друштвеном окружењу, те разборито заснивање одлука и поступака. 

Филозофске концепције и приступи проблемима већ сами по себи 

дају довољно подстицаја за изградњу ове специфичне предметне 

компетенције. Међутим, усвајање и ширу примену њених начела 

могуће је практиковати и на материјалима узетим из бројних других извора (прихваћени модели знања и веровања, обрасци медијске 

комуникације, питања покренута у актуелним друштвеним 

дебатама). Инспирација се може потражити и међу темама примењене етике и циљано развити у програме учења у додатној настави и 

факултативним активностима (тако се нпр. могу обрадити 

контроверзе у вези са вештачком интелигенцијом, трансхуманизам 

као реакција на положај човека у технолошком добу). 

Увођење у филозофску културу мишљења (расуђивање, испитивање, проблематизовање, вредновање, одлучивање, идеирање, 

комуникација...) могуће је једино ако се у процесу учења покрене 

и развије сȃм филозофски начин мишљења, бар што се његових 

главних полазишта тиче. У ту сврху могуће је користити различите приступе, утемељене у основним филозофским методама: 
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– дијалошки приступ (погодан за структурисану дискусију 

чији је циљ проблематизовање или актуализација неког питања) представља изворно филозофски начин испитивања 

одређеног проблема без осигураних претпоставки и вишег 

ауторитета. Отворен је за различите перспективе и остварује се заједничким напорима учесника кроз сучељавање, 

доказивање, узајамно кориговање тврдњи и ставова. Важно 

је да дискусији претходи ваљана теоријска припрема и да 

буде структурисана тако да код учесника подједнако развија 

вештину постављања и умеће откривања одговора. Дијалошку методу могуће је применити на готово свим садржајима које нуди 

програмски оквир, а нарочито је подесна 

за разматрање проблема из корпуса традиционалне и примењене етике и политичке филозофије (питање идеалног 

друштвеног поретка, проблем индивидуалне среће, начела разума у праву и политици, проблеми које испоставља 

биоетика, итд.). Посебан значај дијалошког приступа препознаје се и у томе што он за ученике може представљати 

егземпларну употребу ума (што је драгоцено будући да појам ума спада у оне филозофске појмове које је у настави ex 

cathedra врло тешко објаснити); 

– аналитички приступ (применљив у раду на изворном филозофском тексту или за решавање проблема) претежно је 

логички интониран: издваја проблем, разлаже аргументе, обезбеђује стратегије доказивања и побијања. Због тога је 

погодан за увођење кроз предметне садржаје наставе за трећи разред, док своју пуну снагу манифестује када постане 

оруђе за разумевање сложенијих филозофских проблема 

(проблем супстанције, питање односа душе и тела, космолошки и онтолошки доказ о постојању бога, скептички аргументи...). Овај 

приступ, незаобилазан у настави Филозофије, захтева добру припрему наставника и брижљив одабир 

текстова с обзиром на циљ који се жели постићи. Анализа 

изворног филозофског текста може да буде у функцији увођења у проблеме који су парадигматични за аутора одабраног штива (и у том 

случају промишљање ових проблема 

биће смештено у одговарајући историјски контекст); независно од историјског контекста изворни текст може да послужи за препознавање 

методе, (ре)конструкцију аргумента, 

процењивање доследности у аргументацији, проналажење 

противаргумената кроз упоредну анализу различитих текстова. Аналитички приступ има универзалну примену у 

процесу наставе и учења и стога наставнику оставља пуну 

слободу у одабиру садржаја на којима ће га применити. 

Осим унапређивања читалачке писмености, овај приступ 

оспособљава ученика да изводи практичне импликације 
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неке вредносне позиције и процењује њену релевантност; 

– херменеутички приступ (потребан у тумачењу текста, у писаном приказу, у самосталним истраживачким задацима) 

неопходан је како би се проблеми, расправе и становишта у 

филозофији (али и у науци, уметности, религији) разумели у 

изворном контексту, структурисали у поретку смисаоне генезе, потом и процењивали инхерентним критеријумима, али и у 

односу на њихов епохални и савремен значај. Овај приступ је 

неопходна допуна строгости аналитичке методе, јер по принципу „стапања хоризонатаˮ развија имагинативно мишљење и 

способност мисаоног експериментисања и негује интегративну функцију филозофије. Примена ове методе омогућава да 

се у пракси демонстрира посредничка улога коју филозофија 

има између строгости научног мишљења и слободе уметничке имагинације. У том смислу ова је метода подесна за повезивање филозофије 

са науком, књижевношћу или историјом 

уметности (нпр. перцепција света и људског тела у различитим историјским периодима: равнотежа четири елемента или 

четири телесне течности у антици, свет и тело као механички систем у новом веку /метафора часовничара/, систем хемијских интеракција у 

деветнаестом или репликације гена у 

двадесетом веку; алегорије, метафоре и типични симболи као 

средства за изражавање неизразивог; тумачење појма савести 

и бесконачног моралног усавршавања из Кантове етике преко аналогије са индивидуационим развојем личности Понтија 

Пилата у роману Мајстор и Маргарита; слобода избора и одговорност /Кјеркегор, Ниче/ може се повезати са идејом негативне слободе 

/убиство и самоубиство/ и позитивне слободе / 

уметничко стваралаштво/ коју развија Достојевски у својим 

романима; разумевање појма перспективизма у његовој разлици према релативизму, а у вези са односом савремене филозофије према 

наслеђу европске рационалности, промишљање 

односа језика ;и мишљења у кључу де(кон)струкције); 

– феноменолошки приступ (погодан за проблематизацију 

епистемолошких тема, вредносних дилема, појава из свакодневице) доводи мишљење ученика у изворно филозофско искуство 

запитаности, чуђења, одсуства осигураних 

значења и личне потраге за смислом (јер се подразумеване, а нерефлектоване вредности и уверења „стављају у 

заградеˮ да би се испитале снагом и ауторитетом властитог 

мишљења). На овај начин може се разматрати проблем односа истине и привида (суштине и појаве), питање порекла 

сазнања, проблем субјекта, појам трансценденталности 

и интенционалности сазнања, затим практично показати 
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разлика између феноменолошког и емпиријског приступа 

проблему сазнања, упутити на примену ове методе у анализи уметничког дела. 

Избор активности, метода, начина и средстава рада 

Пошто сви исходи показују оспособљеност ученика за примену знања и практиковање вештина, наставник треба крајње 

рационално да прибегава монолошкој методи како би се избегло 

пасивизовање ученика и отворио простор за проблемску, тематски 

интегративну, хеуристичку и уопште истраживачку наставу. Захваљујући својој инвентивности, наставник предметне садржаје може 

да оживи кроз мноштво занимљивих примера, вежбања, сазнајно 

интригантних или чак конфликтних ситуација јер на тај начин настава престаје да буде испорука готових знања и постаје подстицајна за 

развој личности ученика. Притом треба имати на уму да 

се интегрално усвајање опште филозофске културе мишљења и 

толерантног аргументованог расправљања не постиже ни у једном 

изолованом наставном садржају и задатку, већ се гради постепено 

коришћењем различитих ситуација за учење и пажљивим избором 

погодних програмских садржаја и материјала за наставу, подстицајних и разноврсних метода, техника и начина рада. 

Препоручује се комбиновање и смењивање разноврсних 

облика рада – фронталног и индивидуалног, тимског или рада у 

паровима јер се на тај начин поспешује динамика часа, омогућава 

индивидуализована и диференцирана настава и отвара простор за 

вршњачко учење. Израда самосталних или тимских истраживачких задатака, краћих есеја и приказа оспособљавају ученика за 

тражење и обраду информација и функционализује његову језичку 

и информатичку писменост. Осим тога, ова врста ангажовања омогућава ученику да усваја норме за писање стручног рада, што је 

важан сегмент припреме за наредни ниво школовања. 

Поред стандардних средстава рада (уџбеничке и друге изабране литературе), наставницима се препоручује да (у сврху изградње 

дигиталне и других међупредметних компетенција) укључују у наставни процес коришћење електронских медија и материјала. Пожељно је 

да део својих припрема за часове (текстове, вежбе, задатке, 

презентације, анимације, схеме, примере), по могућности, поставе 

на своју или школску интернет страницу, или да у ту сврху искористе широку популарност друштвених мрежа, демонстрирајући 

ученицима како да их користе као образовни ресурс. Интернет (Cloud) 

сервиси нарочито су погодни за онлајн повезивање ученика и наставника, нпр. када се реализује заједнички пројектни задатак или 

редигује текст истраживачког, односно матурског рада. Дебата се 
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може припремити посредством ангажованог документарног филма, 

видео-курсева (какав је нпр. Justice из Практичке филозофије професора Сандела /Michael Sandel/ са Харвардског универзитета) и 

различитих материјала који подстичу активну и истраживачку наставу 

(фотографије, мапе, употребни и уметнички предмети). Наставу ће 

обогатити и укључивање документарних образовних филмова, којих је све више на интернету (посебно на каналима YouTube), како 

би се ученици лакше увели у природу филозофских проблема и 

заинтересовали за поједине теме из историје. 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

Настава која је усмерена на исходе захтева да одговарајуће 

наставне методе, облици рада, наставни материјали и сви други 

чиниоци и елементи наставног процеса буду у функцији њиховог 

остварења. У том смислу је и оцењивање саставни део процеса 

подучавања и учења. Њиме се процењује индивидуално напредовање ученика у процесу постизања дефинисаног исхода, а уједно 

је средство помоћу ког ученици мере свој напредак у учењу и наставници просуђују успешност својих подучавања. 

Из тог разлога потребно је да су ученицима познати очекивани исходи наставе Филозофије и да критеријуми за њихово постизање буду 

разумљиви, а методологија оцењивања усаглашена 

са знањима, вештинама и ставовима који су експлицитно или имплицитно садржани у исходима наставе. Укључивање ученика у процес 

оцењивања непосредно негује рефлексију, метакогнитивни приступ и независно мишљење, који су и сама суштина филозофског 

образовања. 

Наставник, који непрестано има у виду да је проверавање и оцењивање постигнућа у директној вези са исходима наставе Филозофије, 

оцењује сва знања, умећа, способности и вештине којима се они остварују, разноврсним методама и инструментима, током свих часова, а 

не само оних намењених утврђивању или систематизацији, како би оцена, уистину, имала информативну, мотивациону и оријентациону 

улогу, када је у питању напредовање ученика. 

У настави усмереној на исходе комбинује се више врста оцењивања: дијагностичко, формативно и сумативно оцењивање. Ово прво има за 

циљ да наставник, провером претходно стеченог знања и вештина ученика, идентификује њихове могућности и слабе стране, али и ефекте 

сопствене наставе и да на основу тога планира садржаје и стратегије даљег рада. Формативно оцењивање је саставни део наставног процеса 

и обавља се чешће током процеса подучавања и учења, нпр. на крају неке активности учења, како би наставник уочио тешкоће и потребе 

ученика и томе прилагодио даљи рад. Поред тога, оно има развојну функцију, јер његов саставни део је давање онструктивне повратне 

информације ученицима, на основу којих тачно разумеју шта треба да науче, шта се од њих очекује и како могу да унапреде своје учење. У 

том смислу, формативно оцењивање развија код ученика вештине и стратегије којима се ,,учи како треба учити’’ (метакогнигивне 
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стратегије). Сумативним оцењивањем, након одређеног периода учења, вреднују се резултати учења тј. у којој мери је ученик остварио 

очекиване исходе. 

Провера постигнућа ученика може се реализовати различитим усменим и писменим поступцима, на пример, кроз писане радове, есеје, 

тестове различитог типа, усмено излагање, дијалог, дебату, пројектни рад, вођење портфолија (који осим евиденције 

о ученичком раду, дескрипција, коментара итд. садржи и самооцењивање и вршњачко оцењивање). Оцењивати се може и спремност 

ученика на сарадњу и интелектуалну размену у дискусији са другима, кућна припрема за најављену тему часа (нпр. упознавање са 

текстуалним материјалом, обрада понуђених асимилационих табела, састављање листе кључних појмова и сл.), властито усавршавање кроз 

додатно читање препоручене литературе, лично истраживање и селекцију материјала за учење, самостална или тимска 

припрема и презентовање пројектних задатака. 

Захваљујући јасној оријентацији коју процес учења добија са 

компетенцијама и исходима, и оцењивање обогаћује своје функције, методе и технике, посебно кад је реч о континуираном оцењивању. 

Оно се одвија непрекидно како би ученику и наставнику омогућило стални увид у јаке и слабе стране учења, и на основу 

тога прилагођавање, индивидуализацију и диференцијацију наставе, као и ефикасније планирање и коришћење допунског и додатног рада. 

Пошто укључује и самопроцену ученика и наставника, значајно унапређује етос школе кроз њихов дијалог, сарадњу и 

узајамно уважавање.  

 

Међупредметне компетенције 

Активно упућивање и укључивање ученика у процес (само)оцењивања и, на крају, у вршњачко оцењивање, уједно је средство развоја низа 

међупредметних компетенција као што 

су компетенција за целоживотно учење, комуникација, сарадња: историја, психологија, социологија, грађанско васпитање 

  

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 
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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 

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; 
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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;  

- Кардио - 

вежбање;  

- Спортска игра 

(фудбал, 

кошарка,одбојка); 

- Борилачке 

 

 

 

 

 

 

42 

 

 

 

 

 

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  

• 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 

10 

 

19 
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вештине;  

 

-Физичка, 

односно спортска 

активност: у 

складу са 

могућностима 

школе. 

5 
- 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 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 

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; 

8 
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интересовање; 

• Препорука: уколико је могуће, 

организовати наставу пливања 

(посебно обуку за непливаче). 

• 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 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. 

 

 



831 

 

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:  

- 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  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;  
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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 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: 99 

Образовни профил: Машински техничар моторних возила 

Разред: Четврти 

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. 

Задаци: 
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- 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; 

- 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; 
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- 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 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 
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Тема   

  

  

Бр.  

час  

  

  

  

Садржаји  

  

  

Исходи   

  

  

Стандарди  

  

ФУНКЦИЈЕ 18 . Важнији појмови и 

својства реалних 

функција реалне 

променљиве. Сложена 

функција. Инверзна 

функција. Преглед 

елементарних 

функција. Гранична 

вредност функције. 

Непрекидност 

функције 

(геометријски смисао). 

Асимптоте 

– користи основна 

својства функција 

(домен, периодичност, 

парност, монотоност, 

нуле и знак...); 

– 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 контексту 

2.МА.2.1.3 

2.МА.2.1.5 

2.МА.2.1.6 

2.МА.2.1.9 

2.МА.2.3.3 

2.МА.2.3.4 

2.МА.2.3.5 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 ИЗВОД ФУНКЦИЈЕ 

20   

 

. Прираштај функције. 

Извод функције 

(проблем тангенте и 

брзине). Основне 

теореме о изводу, 

изводи елементарних 

функција. 

Диференцијал и 

његова примена код 

израчуна извод 

једноставних функција 

применом правила 

диференцирања; – 

примени 

диференцијални рачун 

на решавање 

једноставних проблема; 

– испита ток и скицира 

график једноставне 

функције; 

2.МА.1.3.4 

2.МА.2.1.3 

2.МА.2.1.5 

2.МА.2.1.6 

 

2.МА.2.1.7 

2.МА.2.2.3 

2.МА.2.3.6 

 

2.МА.2.3.7 
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апроксимације 

функција. Испитивање 

функције и њен 

график. Примена 

извода на екстремалне 

проблеме 

– 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 контексту 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 ИНТЕГРАЛ 

 

18 

. Неодређени интеграл. 

Таблица интеграла и 

основна правила. 

Метод смене 

променљиве, метод 

парцијалне 

интеграције. Одређени 

интеграл, Њутн-

Лајбницова формула. 

Примене одређеног 

интеграла 

одреди једноставнији 

неодређени интеграл; – 

израчуна површину 

равног лика применом 

одређеног интеграла; 

; – 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 контексту 

2.МА.1.1.3 

2.МА.1.1.4 

2.МА.1.2.4 

2.МА.1.3.2 

 

2.МА.2.1.3 

2.МА.2.1.5 

 

2.МА.2.1.7 

2.МА.2.2.3 

2.МА.2.3.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМБИНАТОРИКА 8 Основна правила. 

Варијације. 

примени елементе 

комбинаторике у 

2.МА.1.1.8 

2.МА.1.4.1 
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Пермутације. 

Комбинације (без 

понављања). Биномни 

образац 

једноставним реалним 

ситуацијама; – примени 

биномни образац на 

решавање 

једноставнијих 

проблема 

– 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 контексту 

 

2.МА.2.4.1 

 

ВЕРОВАТНОЋА И 

СТАТИСТИКА 

20 Случајни догађаји. 

Вероватноћа. 

Условна 

вероватноћа и 

независност. 

Биномна 

вероватноћа. 

Случајне величине. 

Формирање 

квадратне матрице 

вероватноћа неког 

коначног физичког 

система. 

– одреди вероватноћу 

једноставнијег 

случајног догађаја; – 

одреди очекивану 

вредност и дисперзију 

случајне величине; – 

изврши мање 

статистичко 

истраживање, обради 

резултате, прикаже их 

и интерпрети 

користи математички 

језик за систематично 

2.МА.1.1.3 

2.МА.1.4.3 

2.МА.1.4.4 

2.МА.1.4.5 

2.МА.2.4.3 

2.МА.2.4.4 

2.МА.2.4.5 
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Степеновање 

матрице реда 2, 

односно реда 3. 

Одређивање 

вероватноће неког 

будућег догађаја на 

основу вероватноће 

претходно 

реализованог 

догађаја. 

Популација, 

обележје и узорак. 

Очекивана вредност 

и дисперзија. 

Прикупљање, 

сређивање, 

графичко 

приказивање и 

нумеричка обрада 

података. Оцене 

вероватноће, средње 

вредности и 

дисперзије. 

Биномна, Пуасонова 

и нормална 

расподела 

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 контексту 

 

2МА.1.1.1. Користи природне, целе, рационалне и реалне бројеве, различите записе тих бројева и преводи их из једног записа у други.  

2МА.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. 

 2MA.1.1.3. Примењује правила заокругљивања бројева и процењује вредност израза у једноставним реалним ситуацијама.  
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2MA.1.1.4. Трансформише једноставне алгебарске изразе.  

2MA.1.1.5. Решава једноставне проблеме који се своде на линеарне и квадратне једначине. 2МА.1.1.6. Решава једноставне проблеме који 

се своде на линеарне неједначине и једноставне квадратне неједначине.  

2МА.1.1.7. Решава једноставне проблеме који се своде на систем две линеарне једначине са две непознате. 

 2МА.1.1.8. Зна и разуме основне логичке и скуповне операције и користи их. 

 2МА.1.2.4. Користи координатни систем за представљање једноставних геометријских објеката у равни.  

2МА.1.3.2. Разуме појам, израчунава вредност, користи и скицира график линеарне, квадратне, степене, експоненцијалне, логаритамске 

и тригонометријских функција синуса и косинуса. 

 2МА.1.3.3. Анализира графички представљене функције (одређује нуле, знак, интервале монотоности, екстремне вредности и тумачи их 

у реалном контексту).  

2МА.1.3.4. У функцијама које су представљене графички или табеларно, анализира, примењује и приближно израчунава брзину промене 

помоћу прираштаја.  

2МА.1.4.1. Пребројава и процењује број могућности (различитих избора или начина) у једноставним реалним ситуацијама.  

2МА.1.4.3. Разуме концепт вероватноће, израчунава и процењује вероватноће догађаја у једноставним ситуацијама.  

2МА.1.4.4. Графички представља податке у облику дијаграма и табела, анализира податке и њихову расподелу 

2МА.1.4.5. Разуме појмове популације и узорка, израчунава и тумачи узорачку средину, медијану и мод.  

2МА.2.1.3. Израчунава вредност бројевног израза у коме се појављују и елементарне функције и при томе по потреби користи 

калкулатор или одговарајући софтвер.  

2MA.2.1.5. Трансформише алгебарске изразе.  

2MA.2.1.6. Решава проблеме који се своде на једначине у којима се појављују елементарне функције. 

 2МА.2.1.7. Решава квадратне и једноставне рационалне неједначине.  

2МА.2.1.8. Решава проблеме који се своде на системе линеарних једначина са највише три непознате.  

2МА.2.1.9. Зна и користи логичке и скуповне операције, исказни рачун и појам релације (посебно поретка и еквиваленције).  

2МА.2.2.3. Решава проблеме користећи једначину праве и криве другог реда.  

2МА.2.3.2. Разуме концепт конвергенције низа и израчунава граничну вредност низа у једноставним случајевима.  

2МА.2.3.3. Уме да скицира графике елементарних функција и да их трансформише користећи транслације и дилатације дуж 

координатних оса.  

2МА.2.3.4. Решава проблеме користећи основна својства функција (област дефинисаности, периодичност, парност, монотоност...).  

2МА.2.3.5. Разуме концепт непрекидности и израчунава једноставне граничне вредности функција.  

2МА.2.3.6. Разуме концепт извода функције и примењује га у проблемским ситуацијама. 2МА.2.3.7. Решава проблеме минимума и 

максимума користећи извод функције.  
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2МА.2.3.8. Разуме концепт одређеног интеграла и његову примену у једноставнијим ситуацијама. 

 2МА.2.4.1. Примењује правила комбинаторике за пребројавање могућности (различитих избора или начина).  

2МА.2.4.3. Разуме концепт дискретне случајне величине и израчунава очекивану вредност, стандардно одступање и дисперзију 

(варијансу).  

2МА.2.4.4. Разуме значај вероватноће у тумачењу статистичких података.  

2МА.2.4.5. Израчунава мере варијабилности и одступања од познатих расподела 

 

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 

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   

Гранична вредност низа 

 Пре свега треба обновити основна знања о низовима из претходног разреда (дефиниција, начин задавања, монотонија, ограниченост, 

аритметички и геометријски низ...). Појам граничне вредности низа објаснити на што једноставнијим примерима, а тек након тога дати 
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дефиницију. Обавезно треба урадити неколико примера доказа када је задати низ конвергентан, по дефиницији (програми М1 и М3). 

Теореме о сагласности граничне вредности са операцијама (гранична вредност збира, производа, количника конвергентних низова) могу 

се и доказати (програми М1 и М3). Теорему „о два полицајца‖ кроз примере обрадити у програму М3. Ученици треба да савладају 

формулу за збир свих чланова бесконачног геометријског низа и неке примере њене примене (периодични децимални разломци, 

једноставни примери из геометрије...). Дефинисати број е, а у програмима М1 и М3 образложити дефиницију теоремом о монотоном и 

ограниченом низу 

Функције 

 На почетку ове теме подсетити ученике на основне опште појмове у вези с функцијама (домен, кодомен, 1-1, НА). Затим размотрити 

својства карактеристична за реалне функције једне реалне променљиве (ограниченост, парност и непарност, периодичност, нуле и знак, 

монотоност, график) и илустровати их на примерима функција које су ученицима познате. Подсетити ученике на појмове сложене и 

инверзне функције и илустровати их на познатим примерима (квадратна функција, експоненцијална функција, основне тригонометријске 

функције) (програми М1 и М3). Детаљно навести својства основних елементарних функција (константе, степене функције (како са 

целобројним, тако и са рационалним изложиоцем), експоненцијалне и логаритамске функције, основне тригонометријске и инверзне 

тригонометријске функције (ове последње само у програмима М1 и М3)). Инсистирати на томе да ученици познају графике наведених 

функција и користе их за илустрацију њихових својстава. На једноставнијим примерима илустровати конструкцију графика 

елементарних функција који се из графика основних могу добити транслацијом и/или хомотетијом дуж оса (програми М1 и М3). 

Граничну вредност (лимес) функције најпре илустровати примерима. Затим дати дефиниције у различитим случајевима и упоредити са 

познатом дефиницијом граничне вредности низа. Илустровати графички примере који доводе до асимптота (у програму М2 користити 

примере са косим асимптотама само у случају рационалних функција). Извести аритметичка својства лимеса (у програму М2 навести их 

без доказа) и увежбати њихово коришћење. Размотрити неке карактеристичне случајеве тзв. неодређених израза и увежбати њихово 

решавање, с тим да тежина примера зависи од програма и расположивог броја часова. Најважнији лимеси ( ) могу се у програму М2 

навести без доказа, али и ту урадити неколико примера лимеса који се на њих своде. У програмима М1 и М3 извести и лимесе 

Непрекидност функције увести интуитивно, геометријски, и повезати са својствима њеног графика. Без доказа навести да је 

непрекидност функције f у тачки a њеног домена еквивалентна услову , као и да то својство имају све елементарне функције у свакој 

тачки у којој су дефинисане. У програму М3 илустровати примену непрекидности у задацима где се нула функције не може eксплицитно 

одредити 

Извод функције 

 На самом почетку теме, користећи историјске изворе као мотивацију, осврнути се на чињеницу да је појам извода настао из потребе да 

се одреди општа метода за одређивање тангенте неке криве, као и брзине кретања. Кроз одговарајуће примере, а у складу са 

могућностима у школи, прираштај функције се може приказати и путем динамичког софтвера, како би ученици визуализовали како се 

кретањем сечице долази до праве која је тангента графика функције у датој тачки. Такође, на сличан начин се може показати да је 
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тренутна брзина гранична вредност односа промене пута и времена, када промена времена тежи нули. Након формалног извођења 

формуле, урадити примере одређивања неких табличних извода по дефиницији (програми М1 и М3). Обрадити правила за 

диференцирање збира, разлике, производа и количника, сложене функције (у програму М2 обновити појам сложене функције), основне 

теореме о изводу. Упознати ученике са појмом извода вишег реда. Уз појам диференцијала и његово геометријско значење треба указати 

и на његову примену код апроксимације функција (програми М1 и М3). Посебну пажњу посветити испитивању функција и цртању 

њихових графика, користећи изводе, при чему се у програму М2 треба ограничити на рационалне функције. У свим програмима, 

обратити пажњу на појам максимума и минимума, конвексности и конкавности функције, трудећи се да се сва стечена знања о 

функцијама повежу у логичку целину (домен, парност, нуле, знак, монотоност, локални максимум и минимум, конкавност, конвексност, 

превојне тачке, асимптоте). Урадити разноврсне примере који се тичу примене извода функције у екстремалним проблемима из 

геометрије, проблемима оптимизације при одређивању максималног профита, минимума утрошеног материјала и слично. У програму М2 

обрадити једноставније примере. 

Интеграл 

Неодређени интеграл описати као операцију обратну налажењу извода и дати појам примитивне функције. Увести и на основу 

дефиниције (рачунањем извода) образложити таблицу основних неодређених интеграла, тј. примитивних функција за елементарне 

функције. Обратити пажњу на основне особине интеграла (извод неодређеног интеграла, неодређени интеграл изведене функције, 

адитивност и хомогеност неодређеног интеграла). Приказати основне методе интеграљења као што су метода смене променљиве (сви 

програми) и метода парцијалне интеграције (програми М1 и М3). Сменом променљиве израчунавати поједине класе интеграла ( , свођење 

одређених интеграла тригонометријских функција на интеграле рационалних функција и друго). Описаним методама интегралити 

одређене класе елементарних функција (полиноми, неке рационалне функције, неке ирационалне функције, неке тригонометријске 

функције, експоненцијалне и логаритамске функције). Навести уз одговарајуће примере да, за разлику од ди- Страна 574 – Број 4 

ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК 2. јун 2020. ференцирања елементарних функција, интеграљење елементарних функција не мора бити изводиво 

у елементарним функцијама. У програмима М1 и М3 обрадити сложеније примере, у програму М2 само елементарне. Полазећи од 

проблема површине као геометријског проблема са једне стране, и пређеног пута и рада силе као физичког проблема с друге стране, доћи 

до појма одређеног интеграла као граничне вредности интегралних сума – збира „много малих‖ величина. Описати основна својства 

одређеног интеграла (адитивност и хомогеност), као и везу са неодређеним интегралом (Њутн-Лајбницова формула, без доказа). 

Обрадити геометријске примене одређеног интеграла као што су површина криволинијског трапеза и примене на површине 

геометријских фигура (сви програми), запремина ротационих тела и примене у стереометрији, дужина лука криве (програми М1 и М3), а 

такође примене у физици као што су израчунавање пређеног пута код задате функције брзине, израчунавање рада код кретања под 

дејством силе. Важно је да се у излагању ове теме на адекватан начин користе историјски подаци о настанку појма одређеног интеграла. 

Комбинаторика 
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 Са ученицима обновити основне елементе комбинаторике (правило збира и правило производа) на једноставнијим примерима и 

задацима, као примену основних принципа пребројавања коначних скупова. Увести појам факторијела и користити га у различитим 

примерима. Поштовањем принципа поступности увести пермутације, варијације, као и комбинације без понављања. При решавању 

проблема у којима ученици користе пермутације, варијације и комбинације користити реалне примере, у којима постоје различита 

ограничења, односно понављања. Увести Паскалов троугао и биномни образац (са доказом у програму М3) и приказати примере њихове 

примене. У овој области бирати примере проблемских ситуација из различитих области математике као и свакодневног живота 

Вероватноћа и статистика  

Увод у елементарну теорију вероватноћа подразумева дефинисање појма случајног догађаја и припадајућих појмова (елементарни 

догађај, простор елементарних догађаја, сигуран догађај, немогућ догађај, супротни догађај...) и њихову илустрацију на примерима 

разних експеримената (бацање новчића и коцкица, извлачење куглица и други примери). У оквиру увода треба приказати и на примерима 

илустровати припадајућу алгебру случајних догађаја (унија, пресек, комплемент случајних догађаја). Садржаји који следе су везани за 

дефиницију класичне вероватноће и израчунавање вероватноће случајних догађаја, са кратким историјским освртом. У току увежбавања, 

брзим експериментом у коме учествују сви ученици (на пример, окретањем једног новчића по 10 пута од стране сваког ученика) и 

акумулацијом добијених резултата (фреквенција) указати на суштински однос класичне и статистичке дефиниције вероватноће. 

Увежбавање искористити и да се, кроз једноставне конкретне примере, прикаже геометријска вероватноћа (програми М1 и М3). Значајну 

пажњу посветити појмовима и примерима условне вероватноће и независности догађаја. У програмима М1 и М3 на најједноставнијим 

примерима указати на формулу тоталне вероватноће и примену Бајесове формуле. Посматрајући вероватноће догађаја и њему супротног 

догађаја при узастопним понављањима експеримента, показати да се вероватноће случајних догађаја често одвијају по биномним 

законима. За овај део теме издвојити око половине расположивих часова, водећи рачуна о занимљивости, применљивости и сложености 

примера (поготову код програма М2, где се треба оријентисати на једноставније примере). У програму М3 предвиђено је и формирање 

квадратне матрице вероватноћа неког коначног физичког система (нпр. финансијског, метеоролошког, вештачке интелеигенције…) и 

одређивање вероватноће неког будућег догађаја на основу вероватноће претходно реализованог догађаја и на основу тога доноси одлуке. 

Обраду теме наставити увођењем појма случајне величине и указивањем на појмове и примере случајних променљивих дискретног типа 

(сви програми) и случајних променљивих непрекидног типа (програми М1 и М3). Указати на појмове популације, обележја и узорка и 

потребу дескриптивне обраде података посматрањем одређеног обележја. На конкретним примерима (сопствених истраживања или база 

података које је могуће наћи на интернету) показати поступке прикупљања, уређивања података, табличног и графичког приказивања 

изабраног обележја, дефинисати и демонстрирати израчунавање апсолутних и релативних фреквенција, мода, медијане, математичког 

очекивања, средњег апсолутног одступања, средњег квадратног одступања и стандардне девијације. Дати тумачење шта сваки од 

набројаних параметара суштински значи. Указати на разлике при дескриптивној анализи обележја дискретног и непрекидног типа. На 

посебном часу (који ће се одржати у школској рачунарској лабораторији) приказати да се енергија и време за дескриптивну статистичку 

анализу може значајно уштедети и демонстрирати најједноставније готове софтвере који све то аутоматски рачунају. Завршни део теме 
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посветити упознавању ученика са неким од могућих расподела случајних променљивих (биномна, Пуасонова и нормална расподела) и 

демонстрацији какве врсте проблема се могу решити коришћењем својстава тих расподела, без захтева да ученици те проблеме 

самостално решавају (програми М1 и М3). 

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 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 
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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, 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.   

 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.  

  

  

  

Устав и права грађана 
Наставни предмет: Устав и права грађана 

Образовни профили: Mашински техничар моторних возила 

Разред: четврти 

Циљ наставе овог предмета је стицање елементарне политичке културе и знања о демократском уређењу, положају грађанина, његовом 

учешћу у вршењу власти и политичком животу уопште. 

Задаци наставе овог предмета су да ученици: 

*проуче све релевантне појмове устава, закона, других правних феномена, политичких институција и уставних принципа који су 

обухваћени садржином предмета; 

*упознају уставна права и уставом и законом предвиђене инструменте и могућности учешћа грађана у политичком процесу, тј. у вршењу 

власти и политичком животу уопште  почев од избора, гласања на референдуму итд; 
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*стекну општу представу о уређењу Републике Србије; 

*усвоје вредности на којима се заснивају људска права и демократско друштво; 

*развију спремност да делују у духу поштовања демократских вредности; 

*разумеју сложеност живота у мултикултуралној заједници и потребу узајамног уважавања и поштовања различитости; 

*узму учешће у животу заједнице, покрећу акције и преузимају одговорност за личне одлуке, 

*унапреде способности за прикупљање, анализу, организацију, критичку процену, промену и преношење информација из различитих 

извора релевантних за живот у демократском друштву, 

*унапреде способност исказивања сопственог става уз коришћење аргумената. 

 

Наставна  

тема 

Број часова Наставни садржај Начин и 

поступак 

остваривања 

Активности 

ученика 

1.Устав и 

правна држава 

У Републици 

Србији 

 

 

 

 

 

 

 

2.Демократија 

и механизми 

власти у 

Републици 

Србији 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Обележја Устава 

Републике Србије 

од 2006. 

* Принцип 

уставности и 

законитости 

* Уставни суд 

* Судови у 

Републици Србији 

 

 

* Сувереност 

народа и 

сувереност грађана 

* Облици 

непосредне 

демократије 

* Вишестраначки 

систем 

* Избори 

* Највиши органи 

државне власти у 

 -фронтални 

рад 

-индивидуални 

рад 

-вербалне 

методе 

 

 

 

 

 

-фронтални рад 

-индивидуални 

рад 

-вербалне 

методе 

 

 

 

 

 

 

-слуша 

-пита 

-одговара на 

питања 

-закључује 

 

 

 

 

 

 

-слуша 

-пита 

-одговара на 

питања 

-закључује 
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3.Грађанин и 

његова права 

и слободе у 

Републици 

Србији 

 

 

 

 

 

 

 

4.Државно 

уређење и 

територијална 

организација 

Републике 

Србије 

 

  

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

Републици Србији 

(Народна 

скупштина, Влада, 

председник 

Републике) 

 

* Лична права 

* Политичка права 

* Економска и 

социјална права 

* Права 

припадника 

националних 

мањина 

* Заштита уставом 

гарантованих 

права и слобода 

 

* Уставна историја 

Србије 

* Територијална 

аутономија у 

Републици Србији 

* Локална 

самоуправа у 

Републици Србији  

 

 

 

 

 

 

-фронтални рад 

-индивидуални 

рад 

-вербалне 

методе 

 

 

 

 

 

 

 

-фронтални рад 

-индивидуални 

рад 

-вербалне 

методе 

 

 

 

 

 

 

 

 

-слуша 

-пита 

-одговара на 

питања 

-закључује 

 

 

 

 

 

 

 

-слуша 

-пита 

-одговара на 

питања 

-закључује 

 

 

 

 

 

I Планирање наставе и учења 

Полазиште у изради концепције садржаја наставног предмета заснива се на потреби да ученици схвате значај уставности као историјског, 

цивилизацијског достигнућа у процесу демократизације власти и ограничавања бирократске и апсолутистичке тенденције у развоју државе 

и у оквиру тога, да упознају уставно уређење Републике Србије. 

Неопходно је успоставити добру корелацију са наставом историје, социологије и другим друштвеним наукама ради свестранијег 

сагледавања проблема и настојања да се непотребно не понавља, али и да стицање потребних појмова буде што потпуније. 
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 Планирање наставе се врши кроз израду годишњих и  оперативних планова и припрема за часове.  

Планирање облика рада, у складу са наставним јединицама и исходима – фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи.  

Коришћење свих расположивих модела и средстава у остваривању наставе – уџбеник, закони и друга литература. 

II Остваривање наставе и учења 

Остваривање ће се реализовати кроз четири области /теме.У оквиру прве теме ученици се упознају са настанком и значењем уставности у 

напредним демократским земљама у свету, остваривање принципа уставности и законитости. Посебну пажњу треба посветити уставном 

судству у Републици Србији, судовима и јавном тужилаштву.  

У оквиру друге теме треба посветити пажњу утврђивању и сагледавању појма суверености народа, месту, улози и праву грађана у 

остваривању народног суверенитета, као и на појам облика непосредне демократије и избора, вишестраначком систему као и на положају и 

улози највиших органа држлавне власти у Републици Србији. 

Кроз трећу тему упознати ученике са свим личним , политичким, економским и другим слободама и правима а посебно треба објаснити на 

који начин се грађанин штити од власти и коме се при томе обраћа. Уз садржаје наводити примере из праксе.  

У оквиру четврте теме треба указати на карактеристична обележја развоја уставности у српској држави , доношењу првих устава у Србији, 

њиховом значају као и на садашње стање. Објаснити основна обележја територијалне аутономије и локалне самоуправе у Републици 

Србији. 

 III Праћење и вредновање наставе и учења  

Остварује се оцењивањем и то путем: усменог излагања, теста, есеја, домаћих задатака, активности на часу. 

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, писмене провере, oцена је бројчана 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 
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Компетенција  за целоживотно учење, комуникација, рад са подацима и информацијама,  сарадња, дигитална компетенција, oдговорно 

учешће у демократском друштву, предузимљивост и oдговоран однос према околини.  

Кроз наставни предмет Устав и права грађана реализују се и општи принципи образовања и васпитања.  

Једнакост и доступност остваривања права на образовање и васпитање заснованом на социјалној правди и принципу једнаких шанси без 

дискриминације као и поштовање људских права и права сваког ученика и образовање и васпитање у демократски уређеној и социјално 

одговорној установи у којој се негују отвореност, сарадња, толеранција, свест о културној и цивилизацијској повезаности у свету, 

посвећеност основним моралним вредностима, вредностима правде, истине, солидарности, слободе, поштења и одговорности и у којој је 

осигурано пуно поштовање права детета, ученика реализоваће се кроз тему Слобода и права грађана где ће ученици разликовати лична , 

политичка, економска, социјална, права припадника националних мањина, начин оставривања права као и заштиту слобода и права, кроз 

правосудни систем и друге државне органе. Принципи ће се реализовати и 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 праћење измена и допуна закона и рокова. 

Кроз наставни предмет Право 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, да прати измене и допуне закона. 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; 

 Развијање компетенција за разумевање и поштовање права детета, људских права, грађанских слобода и способности за живот у 

демократски уређеном и праведном друштву; развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне 

равноправности, толеранције и уважавање различитости; развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања 

припадности Републици Србији, поштовање и неговање српског језика и матерњег језика, традиције и културе српског народа и 

националних мањина, развијање интеркултуралности, поштовање и очување националне и светске културне баштине реализоваће се кроз 

основне одредбе Устава Републике Србије, кроз демократију и механизме власти у Републици Србији, кроз људска права и слободе у 

Републици Србији и уставној традицији Републике Србије. 

Кроз наставни предмет Право реализоваће 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, писменене провере, домаће задатке, пројектну наставу,есеје где ће ученици показати да ли 
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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 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.  

Кроз наставни предмет Право 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 и евалуацију наставних часова кроз област Настава и учење. 

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. 

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. 

 

Устав и права грађана 
 Додатна настава 

Образовни профил: Машински техничар моторних возила  

Разред: четврти 

Циљ:    

- већи напредак ученика заинтересованих за ову материју 

- продубљивање већ усвојених знања 

- развијање компетенција ученика 



856 

 

Наставни 

садржај/активност 

Број часова Начин и поступак 

остваривања 

Активности ученика 

Устав и правна држава у 

Републици Србији 

2  

-вербалне методе 

-индивидуални рад 

-фронтални рад 

 

-разговор 

-активно слушање 

-повезивање знања  

-извођење закључака 

-   

Демократија и 

механизми власти у 

Републици Србији 

2  

-вербалне методе 

-индивидуални рад 

-фронтални рад 

 

-разговор 

-активно слушање 

-повезивање знања   

-извођење закључака 

 

Грађанин и његова права 

и слободе у Републици 

Србији 

2 -вербалне методе 

-индивидуални рад 

-фронтални рад 

-разговор 

-активно слушање 

-повезивање знања   

-извођење закључака 
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Државно уређење и 

територијална 

организација Републике 

Србије 

2 -вербалне методе 

-индивидуални рад 

-фронтални рад 

-разговор 

-активно слушање 

-повезивање знања   

-извођење закључака 

 

 

            У  К  У  П  Н  О 

 

8   

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења  

Планирање ће бити усклађено са исказаним потребама и захтевима ученика. Број часова ће , осим са наведеним, бити усклађен и са 

решењем о четрдесеточасовној радној недељи наставника.  

II Оставаривање наставе и учења  

Настава ће се остваривати у просторијама школе. Теме су дате уопштено , с тим да ће обим садржаја бити усклађен са 

заинтересованошћу ученика. 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Ова настава се не оцењује сумативно. Активности се формативно бележе у активностима ученика, кроз есДневник и педагошку 

документацију наставника. Праћење се врши на часовима додатне наставе кроз све активности ученика. 
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Право  
Допунска настава 

Образовни профил: Економски техничар 

Циљ:    - помоћ ученицима да савладају обавезан садржај предмета 

- развијање способности самосталног учења и праћења напретка 

- развијање компетенција ученика 

- оцењивање ученика 

 

 

Наставни 

садржај/активност 

Број часова Начин и поступак 

остваривања 

Активности ученика 

Устав и правна држава 

у Републици Србији 

2  

-вербалне методе 

-индивидуални рад 

-фронтални рад 

 

-разговор 

-активно слушање 

-повезивање знања  

-извођење закључака 

-   

Демократија и 

механизми власти у 

Републици Србији 

2  

-вербалне методе 

-индивидуални рад 

 

-разговор 

-активно слушање 
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-фронтални рад -повезивање знања   

-извођење закључака 

 

Грађанин и његова 

права и слободе у 

Републици Србији 

2 -вербалне методе 

-индивидуални рад 

-фронтални рад 

-разговор 

-активно слушање 

-повезивање знања   

-извођење закључака 

 

Државно уређење и 

територијална 

организација Републике 

Србије 

2 -вербалне методе 

-индивидуални рад 

-фронтални рад 

-разговор 

-активно слушање 

-повезивање знања   

-извођење закључака 

 

 

            У  К  У  П  Н  О 

 

8   
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Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења  

Планирање ће бити усклађено са исказаним потребама и захтевима ученика. Број часова ће , осим са наведеним, бити усклађен и са 

решењем о четрдесеточасовној радној недељи наставника.  

II Оставаривање наставе и учења  

Настава ће се остваривати у просторијама школе. Теме су дате уопштено , с тим да ће обим садржаја бити усклађен са заинтересованошћу 

ученика. 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Ова настава се може оцењивати сумативно и формативно, према законским прописима. Активности се формативно бележе у активностима 

ученика, кроз есДневник и педагошку документацију наставника, могу се и сумативно оценити уколико ученик оствари напредак. 

Формативне оцене такође могу бити узете у обзир приликом оцењеивања. Праћење се врши на часовима допунске наставе кроз све 

активности ученика, кроз усмене одговоре, писане провере, урађене домаће задатке , прикупљене податке и слично 

 

Назив наставног предмета: Устав и права грађана 

Програм припремне наставе 

Припремна настава из овог предмета могућа је када ученик полаже разредни или испит за ванредне ученике. У том случају садржај и 

динамика припремне наставе биће усклађени са разлозима за полагање, претходним степенима школовања, а број часова припремне 

наставе је одређен законским прописима. 
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А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

Организација рада 

Наставни предмет: Организација рада 

Разред: Четврти 

Годишњи фонд часова: 64 

 

 

 

 

Циљ наставног предмета организације рада је да ученици стекну основна знања о савременој организацији производње и управљању 

пословно-производним системом. 

 

Задаци: 

- проучавање метода и техника организације и управљања пословно-производним системима; 

- проучавање непосредне припреме и услова за успешну производњу; 

- упознавање са пословним информационим системом и могућностима примене копијутера у планирању, праћењу и регулисању 

производње; 

- упознавање са могућностима примене студије и анализе рада и времена за дозирање и усавршавање рада; 

- припрема за решавање менаџерских проблема; 

- упознавање елемената система квалитета, значај система квалитета и улога менаџмента и организационих мера у њему; 

- упознавање са местом и значајем ергономије у савременим условима привређивања. 
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Редни 

број теме 

Број 

часова 

Наставни 

садржај 

Начин и поступак остваривања Активности 

ученика 

1. 2 Увод -фронтални рад 

-индивидуални рад 

-комбиновани рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-слуша 

-одговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 

2. 5 Планирање -фронтални рад 

-индивидуални рад 

-комбиновани рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-слуша 

-одговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 

3. 2 Услови и 

ограничења 

понашања 

пословног 

система 

-фронтални рад 

-индивидуални рад 

-комбиновани рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-слуша 

-одговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 

4. 3 Производни 

капацитети 

-фронтални рад 

-индивидуални рад 

-слуша 

-одговара на 
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-комбиновани рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

питања 

-уочава 

-закључује 

5. 2 Организација 

обезбеђења 

материјала за 

производњу 

-фронтални рад 

-индивидуални рад 

-комбиновани рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-слуша 

-одговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 

6. 3 Унутрашњи 

транспорт 

-фронтални рад 

-индивидуални рад 

-комбиновани рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-слуша 

-одговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 

7. 2 Организација 

обезбеђења 

производње 

алатима 

-фронтални рад 

-индивидуални рад 

-комбиновани рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-слуша 

-одговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 

8. 4 Организација -фронтални рад -слуша 
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одржавања 

машина 

-индивидуални рад 

-комбиновани рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-одговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 

9. 5 Основни 

елементи студије 

рада 

-фронтални рад 

-индивидуални рад 

-комбиновани рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-слуша 

-одговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 

10. 5 Економски 

показатељи 

пословања 

-фронтални рад 

-индивидуални рад 

-комбиновани рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-слуша 

-одговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 

11. 7 Пословно-

производни 

информациони 

систем 

-фронтални рад 

-индивидуални рад 

-комбиновани рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-слуша 

-одговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 
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12. 8 Индустријски 

менаџмент 

-фронтални рад 

-индивидуални рад 

-комбиновани рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-слуша 

-одговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 

13. 4 Стратегијски 

менаџмент и  

маркетинг 

-фронтални рад 

-индивидуални рад 

-комбиновани рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-слуша 

-одговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 

14. 7 Систем квалитета -фронтални рад 

-индивидуални рад 

-комбиновани рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-слуша 

-одговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 

15. 5 Ергономија -фронтални рад 

-индивидуални рад 

-комбиновани рад 

-вербалне методе 

-слуша 

-одговара на 

питања 

-уочава 
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-демонстративне методе -закључује 

 

I         Начин остваривања програма (упутство): 

  

 Наставни предмет организација рада је састављен тако да представља, са једне стране, надградњу стручних предмета, а са друге даје 

стручну основу за реализовање других предмета.Због тога је овај предмет при реализацији потребно повезивати с другим стручним 

предметима, а нарочито с предметима чија је реализација предвиђена са рачунарима и технолошким поступцима. 

 При реализацији наставне материје потребно је градиво непрекидно повезивати за економске специфичности рада и производњу у 

машинској струци. 

 Било да се ради о техноорганизационом сегменту, сегменту економије, или сегменту заштите на раду, садржаје програма треба 

излагати и тумачити уз што веће прилагођавање конкретним и практичним условима и могућностима школе и њеног окружења. 

 На примеру конкретног предузећа- радне средине показати утицај технологије производње на еколошки систем и оценити ниво 

заштите на раду. 

 

II        Остваривање наставе и учења   

   

Настава се реализује кроз теоријску наставу. Програм за четврти разред организован је кроз 15 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, 

софвтвери, шеме, панои..),савремене наставне методе и мултимедијалне 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.  

  

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; 
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- 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.  

 

 

V  Општи принципи образовања и васпитања  

 

Кроз наставни садржај Организације рада реализују се и општи принципи образовања и васпитања. 

 

Наставни предмет Организација рада 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 
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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.  

 

VI Циљеви образовања и васпитања  

 

Кроз наставу Организације рада реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

Кроз активности на часовима 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; 

  

VII Исходи образовања и васпитања  

 

Кроз наставу Организације рада 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, 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.  

 

VIII Стандарди образовања и васпитања  

 

Кроз наставу Организације рада 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 учбеника је релевантан за пствариваое прпграма наставе и ушеоа 

Ппказатељи 

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 
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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. Учбеник ппдстише развпј ушенике и пмпгућава сампсталнп ушеое 

Ппказатељи 

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 

Ппказатељи 

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 

Ппказатељи 

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 

Ппказатељи 

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.  

  

 

Моторна возила 

 4 разред 

 

   

Циљ наставе предмета моторна возила је стицање стручнои теоријских знања потребних за успесно разумевање технолошког процеса и 

технолошких законитости примењених у непосредном извршилачком раду у домену образовног профила машински техничар моторних 

возила. 

Задаци: 

-стицање знања о моторним и прикључним возилима,као и о начинуградње специјалних возилаи принципима функционисања система 

моторних возила; 

-стицање знања о методама,поступцимаи принципиматехнолоскогодржавања моторних возилаи постављању дијагнозенеисправности на 

возилу; 

-стицање знања о примени и карактеристикамаалата који се користи при оправци и одржавању моторних возила; 

-оспособљавање за разумевање и самостално коришћење стручне литературе за избор оптималног режима радаи примену стандарада; 

-схватање значаја повезаности и међузависности елемената радног просторакоји представљају технолошку целину на пословима 

одржавања моторног возила и провера техничке исправности. 

Наставни предмет:Моторна возила четврти разред 
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Редни 

број 

теме 

Број 

часова 

   Наставни садржај Начин и поступак 

остваривања 

Активности 

ученика 

 

 

1. 

 

 

1 

Увод -фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

-слуша 

-oдговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 

 

 

2. 

 

 

6 

Возило  

фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

-слуша 

-oдговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 

3.  

 

16 

Спојнице фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-слуша 

-oдговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 
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-koнбиновани рад 

4. 28 Мењачки преносници фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

-слуша 

-oдговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 

5. 8 Зглобни преносници фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

-слуша 

-oдговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 

6. 8 Главни преносници фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

-слуша 

-oдговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 

7. 8 Диференцијални 

преносник 

фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-слуша 

-oдговара на 

питања 
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-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

-уочава 

-закључује 

8. 6 Погонска полувратила фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

-слуша 

-oдговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 

9. 12 Пренос снаге код 

возила са висе 

погонских мостова 

фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

-слуша 

-oдговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 

10. 10 Дијагностика 

неисправности 

фронтални рад 

-индивидуални рад 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

-слуша 

-oдговара на 

питања 

-уочава 

-закључује 

11. 8 Кретачи фронтални рад 

-индивидуални рад 

-слуша 

-oдговара на 
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Начин остваривања програма: 

 

Наставни програм треба остварити уз коришћење очигледних срестава у виду шема, модела склопова и агрегата ,дијаграма и видео 

записа.Начин и поступак остваривања:фронтални рад ,индивидуални рад ,комбиновани рад .групни рад ,вербалне методе и 

демостративне методе. 

Посебну пажњу треба обратити на функцију појединих агрегата и њихове међусобне повезаности.Потребно је посебно обрадити уређаје 

од којих зависи пасивна и активна безбедност у саобраћају . 

Праћење и вредновање ученика врши се у складу са општим и дидактичким упуствима за остваривање садржаја програма у средњим 

школама. 

Садржаје програма потребно је реализовати савременим начинима и срествима.Ученике оспособити да могу користити разну литературу 

као и коришћење садржаја са интернета. 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу,свака активност је добра прилика за процену напредовањаи давања повратне 

информације  а оцењивање ученика се врши у складу са Правилником о оцењивању.Ученике треба оспособити и охрабрити да процењују 

сопствени напредак у остваривању задатака предмета као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументације. 

 

 Остваривање наставе и учења 

 

Настава се реализује кроз теоријску и практичну наству. Програм за четврти разред организован је кроз 11 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. 

 

-вербалне методе 

-демонстративне методе 

-koнбиновани рад 

питања 

-уочава 

-закључује 
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Место остваривања наставе:Учионица. 

 

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. 

 

       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.  

 

        Општи принципи образовања и васпитања 

 

Кроз наставни садржај Моторних возила реализују се и општи принципи образовања и васпитања. 

  

Наставни предмет Моторна возила 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 
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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 кроз континуирано 

међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и вредновање напредовање ученика.  

 

     Циљеви образовања и васпитања 

 

Кроз наставу предмета Моторна возила реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

  

Кроз активности на часовима 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.  
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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, сами стварају нове 

производе,поправљају  да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују; 

 

  Исходи образовања и васпитања 

 

Кроз часове предмета Моторна возила 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.  

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 месту,  

 

    Стандарди образовања и васпитања 

 

Кроз предмет Моторна возила 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 
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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.  
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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.  

 

Експлоатација и одржавање моторних возила 
 

  Експлоатација и одржавање моторних возила – четврти разред  

 

 

             Циљ наставног предмета је стицање знања из области експлоатације и одржавања моторних возила , као и оспособљавање 

ученика да могу са стеченим теоретским  и практичним знањем да прате екплоатацију возила на терену и утврде  оптималне начине 

одржавања моторних возила.  Такође је важно оспособити ученика да ефикасно и рационално користе рачунаре на начин који не 

угрожава њихово физичко и ментално здравље. 

 

              Задаци наставног предмета су  : 

- Оспособљавање ученика за схватање организације рада сервиса и контролних места у процесу одржавања моторних возила. 

- Стицање знања о екплатационо – техничким карактеристикама возила. 

- Оспособљавање ученика да користе алат и опрему при демонтажи и поправкама појединих склопова на возилу. 

- Стицање знања о техничком опслуживању моторних возила. 

- Стицање знања о утицају квалитета мерних средстава у оджавању  мотора и моторних возила. 
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- Развијање стваралачког односа и одговорности ученика према раду , као и интересовање за усавршавање у овој области. 

         

 

                       Наставни предмет: Експлпатација и пдржаваое мптпрних впзила 

 

 

Ред. 

број 

теме 

Број 

часова 

Наставни садржај Начин и поступак 

остваривања 

Активности ученика 

     1.       1 Увод - фронтални рад 

- индивидуалан рад 

- комбиновани рад 

- вербалне методе 

- демонстративне  

  методе 

 

- слуша 

- уочава 

- изводи закључке 

- одговара на питања 

- препознаје 

- повезује знање 

- анализира 

 

     2.     4 Инструменти - фронтални рад 

- индивидуалан рад 

- комбиновани рад 

- групни рад 

- слуша 

- уочава 

- изводи закључке 

- одговара на питања 
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- вербалне методе 

- демонстративне  

   методе 

 

- препознаје 

- повезује знање 

- анализира 

 

     3.     17 Неисправност на склоповима и 

агрегатима 

- фронтални рад 

- индивидуалан рад 

- комбиновани рад 

- групни рад 

- вербалне методе 

- демонстративне  

  методе 

 

- слуша 

- уочава 

- изводи закључке 

- одговара на питања 

- препознаје 

- повезује знање 

- анализира 

 

     4.      10 Теорија истрошења ( хабање ) - фронтални рад 

- индивидуалан рад 

- комбиновани рад 

- групни рад 

- вербалне методе 

- демонстративне  

  методе 

- слуша 

- уочава 

- изводи закључке 

- одговара на питања 

- препознаје 

- повезује знање 

- анализира 
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           ВЕЖБЕ (64 часа)   

      1.       10 Инструмент - фронтални рад 

- индивидуалан рад 

- комбиновани рад 

- групни рад 

- вербалне методе 

- демонстративне  

  методе 

 

- слуша 

- уочава 

- изводи закључке 

- одговара на питања 

- препознаје 

- повезује знање 

- анализира 

 

     2.      44 Утврђивање неисправности на 

системима 

- фронтални рад 

- индивидуалан рад 

- комбиновани рад 

- групни рад 

- вербалне методе 

- слуша 

- уочава 

- изводи закључке 

- одговара на питања 

- препознаје 
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- демонстративне  

  методе 

 

- повезује знање 

- анализира 

 

     3.       10 Сагоревање - фронтални рад 

- индивидуалан рад 

- комбиновани рад 

- групни рад 

- вербалне методе 

- демонстративне  

  методе 

 

- слуша 

- уочава 

- изводи закључке 

- одговара на питања 

- препознаје 

- повезује знање 

- анализира 

 

 

I         Начин остваривања програма(упутство)  

  

Програм се заснива на предпоставци да је ученик стекао основна знања из области моторних возила.Такође се подразумева да 

ученик влада са знањем из области конструкција и начина рада мотора и моторних возила. 

            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 едукацији ученика на самосталном оспособљавању за одржавање моторних возила То је 

назначено посебним ставовима на крају сваког поглавља. Практични рад треба непрекидно повезивати са градивом из  стручног 

оспособљавања.  

             Ученике провести кроз радионице и кабинете, по могућности посетити предузећа или сајам технике и тако их упознати са 

машинама, алатима и приборима.  
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           Практичан рад изводити у сервисима који поседују адекватну опрему и алате. . Није обавезно сва поглавља реализовати строго по 

наведеном редоследу. Реализацију програма, по потреби, прилагодити могућностима сервиса и расположивом опремом, односно 

могућношћу коришћења расположивих средстава рада, а придржавати се предвиђеног времена.  

           Садржај праћења експлоатације возила је предуслов за одржавање радне и погонске спреме целог моторног возила. Због тога је 

потребно посветити посебну пажњу на упознавању  појединих делова моторних возила. 

          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 .  

          Знчајно је у току обуке посветити посебну пажњу, поштовању радне дисциплине и мерама заштите на раду. Упозорити ученике на 

одговорност у обављању послова и значај поштовања прописа за рад.  

          Садржаје програма је неопходно реализовати савременим наставним методама и средствима. У оквиру сваке програмске целине, 

ученике треба оспособљавати за: самостално проналажење, систематизовање и коришћења информација из различитих извора (стручна 

литература, интернет, часописи, уџбеници); визуелно опажање, поређење и успостављање веза између различитих садржаја (нпр. 

повезивање садржаја предмета са свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); тимски рад; самопроцену; презентацију 

својих радова и групних пројеката  и ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију.Ученике обучити за правилно руковање 

мерним  алатима и уређајима за правилно дијагностицирање. Приликом сваке наставне теме нагласити мере заштите на раду и правилно 

и безбедно коришћење ХТЗ-е опреме.  

         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 оспособљавати и 

охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака предмета,ослободити их страхова приликом самосталног 

извођења практичних задатака као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. Такође је важно оспособити ученика да 

ефикасно и рационално користе рачунаре на начин који не угрожава њихово физичко и ментално здравље. 

  

II        Остваривање наставе и учења   

   

         Настава се реализује кроз теоријску и практичну наству. 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 ,контролни, уређаји за 

дефектажу и утврђивање неисправности , 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,школска радионица.  
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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,однос према уређајима и опреми за практичан рад,практично извођење наученог применом одговарајућег алата, ред и 

рад  на радном месту и радионици, уважавање гледишта других ученика, однос према раду, способност примене теоријских и 

практичних  знања у конкретним радним условима.  

  

   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.   

  

   

   V     Општи принципи образовања и васпитања  

  

Кроз наставни садржај Експлоатација и одржавање моторних возила  реализују се и општи принципи образовања и васпитања.  

   

        Наставни предмет Експоатација и одржавање моторних возила омогући ће 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, различитих алата и прибора, 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, практичну 

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, омогући 

ће 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.   

  

  VI    Циљеви образовања и васпитања  
  

         Кроз предавања из предмета Експлоатација и одржавање моторних возила  реализоваће се и циљеви образовања и васпитања.  

   

         Кроз активности на часовима предмета Експлоатација и одржавање моторних возила 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 закључују. 
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VII   Исходи образовања и васпитања  
  

           Кроз предмет Експлоатација и одржавање моторних возила 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,  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 ситуацијама 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.   

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 месту,   

  

VIII      Стандарди образовања и васпитања  
  

          Кроз предмет   Експлоатација и одржавање моторних возила  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 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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Мерење и контролисање 

Мереое и кпнтрплисаое – четврти разред     

 

 

             Циљ наставног предмета је стицање знања о принципима мерења и контролисања делова и њихова примена у машинству, као и 

оспособљавање ученика да могу са стеченим теоретским и практичним знањем да утврде неисправност на возилу и систематизују  начин 

на који се може отклонити.  

 

             Задаци наставног предмета су  : 

- Оспособљавање ученика за схватање организације контроле квалитета , контролних места у процесу утврђивања кварова и 

одржавања. 

- Стицање знања о методама контроле делова , склопова и подсклопова мотора и моторних возила у току одржавања. 

- Упознавање различитих мерних средстава за мерење дужина , површина , углова , снаге , притиска и свега другог која  се користе у 

дефектажи неисправности. 

- Стицање увида у методологију контроле сложеног производа на примеру мотора СУС и моторног возила 

- Стицање знања о утицају квалитета мерних средстава и методе мерења у току отклањања неисправности на мотору и моторном 

возилу. 

- Развијање стваралачког односа и одговорности ученика према раду , као и интересовање за усавршавање у овој области. 
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Редни 

број 

теме 

Број 

часова 

Наставни садржај Начин и поступак 

остваривања 

Активности 

ученика 

1. 1   Увод - фронтални рад 

- иддивидуални 

рад 

- комбиновани 

рад 

- групни рад 

- вербалне методе 

- Демонстративне  

   методе 

 

- слуша 

- уочава 

- изводи 

закључке 

- одговара на 

питања 

- препознаје 

- повезује 

знање 

- анализира 

2. 1  Основи индустријске  

   метрологије 

- фронтални рад 

- иддивидуални 

рад 

- комбиновани 

- слуша 

- уочава 

- изводи 

закључке 
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рад 

- групни рад 

- вербалне методе 

- Демонстративне  

   методе 

 

- одговара на 

питања 

- препознаје 

- повезује 

знање 

- анализира 

3. 12   Мерење и контролисање - фронтални рад 

- иддивидуални 

рад 

- комбиновани 

рад 

- групни рад 

- вербалне методе 

- Демонстративне  

   методе 

 

- слуша 

- уочава 

- изводи 

закључке 

- одговара на 

питања 

- препознаје 

- повезује 

знање 

- анализира 
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4. 10    Мотори СУС - фронтални рад 

- иддивидуални 

рад 

- комбиновани 

рад 

- групни рад 

- вербалне методе 

- Демонстративне  

   методе 

 

- слуша 

- уочава 

- изводи 

закључке 

- одговара на 

питања 

- препознаје 

- повезује 

знање 

- анализира 

5. 8    Паљење отто мотора - фронтални рад 

- иддивидуални 

рад 

- комбиновани 

рад 

- групни рад 

- вербалне методе 

- слуша 

- уочава 

- изводи 

закључке 

- одговара на 

питања 

- препознаје 
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- Демонстративне  

   методе 

 

- повезује 

знање 

- анализира 

6. 2    Дизел мотор - фронтални рад 

- иддивидуални 

рад 

- комбиновани 

рад 

- групни рад 

- вербалне методе 

- Демонстративне  

   методе 

 

- слуша 

- уочава 

- изводи 

закључке 

- одговара на 

питања 

- препознаје 

- повезује 

знање 

- анализира 

7. 6    Погонски механизам 

   мотора СУС 

- фронтални рад 

- иддивидуални 

рад 

- комбиновани 

- слуша 

- уочава 

- изводи 

закључке 
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рад 

- групни рад 

- вербалне методе 

- Демонстративне  

   методе 

 

- одговара на 

питања 

- препознаје 

- повезује 

знање 

- анализира 

8. 4    Разводни механизам - фронтални рад 

- иддивидуални 

рад 

- комбиновани 

рад 

- групни рад 

- вербалне методе 

- Демонстративне  

   методе 

 

- слуша 

- уочава 

- изводи 

закључке 

- одговара на 

питања 

- препознаје 

- повезује 

знање 

- анализира 
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9. 4    Управљачки механизам - фронтални рад 

- иддивидуални 

рад 

- комбиновани 

рад 

- групни рад 

- вербалне методе 

- Демонстративне  

   методе 

 

- слуша 

- уочава 

- изводи 

закључке 

- одговара на 

питања 

- препознаје 

- повезује 

знање 

- анализира 

10. 4    Погонска трансмисија - фронтални рад 

- иддивидуални 

рад 

- комбиновани 

рад 

- групни рад 

- вербалне методе 

- слуша 

- уочава 

- изводи 

закључке 

- одговара на 

питања 

- препознаје 



901 

 

- Демонстративне  

   методе 

 

- повезује 

знање 

- анализира 

11. 12    Мерни уређаји - фронтални рад 

- иддивидуални 

рад 

- комбиновани 

рад 

- групни рад 

- вербалне методе 

- Демонстративне  

   методе 

 

- слуша 

- уочава 

- изводи 

закључке 

- одговара на 

питања 

- препознаје 

- повезује 

знање 

- анализира 

 

I         Планирање наставе и учења  

  

Програм се заснива на предпоставци да је ученик стекао основна знања из области моторних возила.Такође се подразумева да 

ученик влада са знањем из области конструкција и начина рада мотора и моторних возила. 
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            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 едукацији ученика на самосталном оспособљавању за одржавање моторних возила То је 

назначено посебним ставовима на крају сваког поглавља. Практични рад треба непрекидно повезивати са градивом из  стручног 

оспособљавања.  

             Ученике провести кроз радионице и кабинете, по могућности посетити предузећа или сајам технике и тако их упознати са 

машинама, алатима и приборима.  

           Практичан рад изводити у сервисима који поседују адекватну опрему и алате. . Није обавезно сва поглавља реализовати строго по 

наведеном редоследу. Реализацију програма, по потреби, прилагодити могућностима сервиса и расположивом опремом, односно 

могућношћу коришћења расположивих средстава рада, а придржавати се предвиђеног времена.  

           Садржај праћења мерења и контролисања моторних  возила је предуслов за одржавање радне и погонске спреме целог моторног 

возила. Због тога је потребно посветити посебну пажњу на упознавању  појединих делова моторних возила. 

          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 .  

          Знчајно је у току обуке посветити посебну пажњу, поштовању радне дисциплине и мерама заштите на раду. Упозорити ученике на 

одговорност у обављању послова и значај поштовања прописа за рад.  

          Садржаје програма је неопходно реализовати савременим наставним методама и средствима. У оквиру сваке програмске целине, 

ученике треба оспособљавати за: самостално проналажење, систематизовање и коришћења информација из различитих извора (стручна 

литература, интернет, часописи, уџбеници); визуелно опажање, поређење и успостављање веза између различитих садржаја (нпр. 

повезивање садржаја предмета са свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); тимски рад; самопроцену; презентацију 

својих радова и групних пројеката  и ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију.Ученике обучити за правилно руковање 

мерним  алатима и уређајима за правилно дијагностицирање. Приликом сваке наставне теме нагласити мере заштите на раду и правилно 

и безбедно коришћење ХТЗ-е опреме.  

         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 оспособљавати и 

охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака предмета,ослободити их страхова приликом самосталног 

извођења практичних задатака као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. Такође је важно оспособити ученика да 

ефикасно и рацијонално користе рачунаре на начин који не угрожава њихово физичко и ментално здравље. 

  

II        Остваривање наставе и учења   
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         Настава се реализује кроз теоријску и практичну наству. Програм за четврти  разред организован је кроз 11 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 ,контролни, уређаји за дефектажу и утврђивање неисправности , 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,школска радионица,сервис.  

  

III      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 уређајима и опреми за практичан рад,практично извођење наученог применом одговарајућег алата, ред и 

рад  на радном месту , радионици и сервису, уважавање гледишта других ученика, однос према раду, способност примене теоријских и 

практичних  знања у конкретним радним условима.  

  

   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 Мерење и контролисање реализују се и општи принципи образовања и васпитања.  

   

        Наставни предмет Мерење и контролисање  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 

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 предавања из предмета Мерење и контролисање реализоваће се и циљеви образовања и васпитања.  

   

         Кроз активности на часовима предмета  Мерење и контролисање 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 
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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 закључују. 

  

           Кроз предмет Мерење и контролисање  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,  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.   

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 месту,   

   

          Кроз предмет  Мерење и контролисање  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.  
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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 
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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.   
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Елементи аутоматизације моторних возила 

Елементи аутоматизације моторних возила 4 

Образпвни прпфил: МТМВ 

 

Редни 

број 

 

Наставни садржај Број 

часова  

обраде 

Остали 

типови 

часова 

Укупан 

број 

часова 

1. Увод 1 - 1 

2. Основне теорије система аутоматског 

управљања 

6 2 8 

3. Мерни системи 4 2 6 

4. Оптерећење мерних система 2 - 2 

5. Поузданост мерних система 2 - 2 

6. Појачивачи 2 1 3 

7. Концепти аутоматског управљања 8 4 12 

8. Аутоматизација моторног возила 2 - 2 

9. Аутоматски системи бензинских мотора 9 5 14 

10. Аутоматски системи дизел мотора 7 3 10 
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11. Климатизација возила 1 1 2 

12. Аутоматизација специјалних система 

моторних возила 

1 1 2 

 УКУПНО: 

 

45 19 64 

 

Циљ наставе предмета елементи аутоматизације моторних возила је стицање знања о принципима и начинима аутоматизације 

савремених моторних возила у склопу познавања функције возила. 

Задаци: 

 систематизација већ усвојених знања о моторним возилима; 

 упознавање примене аутоматизације у системима за напајање мотора; 

 упознавање аутоматизације у систему за паљење, хлађење и подмазивање мотора; 

 упознавање аутоматизације у системима за пренос снаге возила; 

 упознавање са употребом серво-уређаја у системима управљања кочења; 

 упознавање са аутоматском регулацијом напона; 

 упознавање са основним принципима аутоматизације клима уређаја; 

 упознавање са новим конструкцијама разних система возила и применом аутоматике. 
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Редни 

број теме 

Број 

часова 

Наставни садржај Начин и поступак 

остваривања 

Активности ученика 

1. 1 Увод  -фронтални рад 

-индивидуални рад 

-комбиновани рад 

-вербалне методе 

-демонстративне 

методе 

-слуша 

-одговара на питања 

-уочава 

-закључује 

2. 8 Основне теорије 

САУ 

-фронтални рад 

-индивидуални рад 

-комбиновани рад 

-вербалне методе 

-демонстративне 

методе 

-слуша 

-одговара на питања 

-уочава 

-закључује 

3. 6 Мерни системи -фронтални рад 

-индивидуални рад 

-комбиновани рад 

-вербалне методе 

-демонстративне 

методе 

-слуша 

-одговара на питања 

-уочава 

-закључује 
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4. 2 Оптерећење 

мерних система 

-фронтални рад 

-индивидуални рад 

-комбиновани рад 

-вербалне методе 

-демонстративне 

методе 

-слуша 

-одговара на питања 

-уочава 

-закључује 

5. 2 Поузданост 

мерних система 

-фронтални рад 

-индивидуални рад 

-комбиновани рад 

-вербалне методе 

-демонстративне 

методе 

-слуша 

-одговара на питања 

-уочава 

-закључује 

6. 3 Појачивачи -фронтални рад 

-индивидуални рад 

-комбиновани рад 

-вербалне методе 

-демонстративне 

методе 

-слуша 

-одговара на питања 

-уочава 

-закључује 

7. 12 Концепти 

аутоматског 

управљања 

-фронтални рад 

-индивидуални рад 

-слуша 

-одговара на питања 
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-комбиновани рад 

-вербалне методе 

-демонстративне 

методе 

-уочава 

-закључује 

8. 2 Аутоматизација 

моторног возила 

-фронтални рад 

-индивидуални рад 

-комбиновани рад 

-вербалне методе 

-демонстративне 

методе 

-слуша 

-одговара на питања 

-уочава 

-закључује 

9. 14 Аутоматски 

системи 

бензинских мотора 

-фронтални рад 

-индивидуални рад 

-комбиновани рад 

-вербалне методе 

-демонстративне 

методе 

-слуша 

-одговара на питања 

-уочава 

-закључује 

10. 10 Аутоматски 

системи дизел 

мотора 

-фронтални рад 

-индивидуални рад 

-комбиновани рад 

-вербалне методе 

-слуша 

-одговара на питања 

-уочава 

-закључује 
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-демонстративне 

методе 

11. 2 Климатизација 

возила 

-фронтални рад 

-индивидуални рад 

-комбиновани рад 

-вербалне методе 

-демонстративне 

методе 

-слуша 

-одговара на питања 

-уочава 

-закључује 

12. 2 Аутоматизација 

специјалних 

система моторних 

возила 

-фронтални рад 

-индивидуални рад 

-комбиновани рад 

-вербалне методе 

-демонстративне 

методе 

-слуша 

-одговара на питања 

-уочава 

-закључује 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Праћење наставног предмета елементи аутоматизације моторних возила захтева предходна повезивања основних знања из математике, 

физике, електротехнике и аутоматизације.  

Теоријску наставу из овог предмета треба реализовати уз употребу дијафилмова, графоскопских фолија, каталога и дискета. Садржаје 

наставних јединица реализовати са примерима из аутомобилске праксе. 

При планирању и обради наставних јединица потребно је исте повезати са градивом из мотора и моторних возила. 
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За реализацију садржаја програма, потребна је специјализована учионица са већим бројем модела, узорака и шема. 

Реализацију садржаја програма треба непрекидно повезивати са одговарајућим садржајима практичне наставе. 

 

I        Остваривање наставе и учења   

   

Настава се реализује кроз теоријску и практичну наставу. Програм за трећи разред организован је кроз 12 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 лемњљењеи 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 уважавање гледишта других ученика, однос према раду, способност примене теоријских и практичних  знања у 

конкретним радним условима.   

   

   

Опште и међупредметне компетенције омогућавају интеграцију у различите социјалне контексте и мреже, укључујући и оне које сада 

не познајемо, уз изградњу аутономије у просуђивању и доношењу одлука.   

  Опште и међупредметне компетенције, као најрелевантније за адекватну припрему ученика за активну партиципацију у друштву и 

целоживотно учење, су:   

- компетенција за целоживотно учење;   

- комунокација;   

- рад с подацима и информацијама;   
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- дигитална компетенција;   

- решавање проблема;   

- сарадња;   

- одговорно учешће у демократском друштву;   

- одговоран однос према здрављу;   

- одговоран однос према околини;   

- естетичка компетенција;   

- предузимљивост и оријентација ка предузетништву.   

   

Кроз наставни садржај Елементи аутоматизације моторних возила реализују се и општи принципи образовања и васпитања.   

   

Наставни предмет Елементи аутоматизације моторних возила реализују и одржавање моторних возила 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,  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 Елементе аутоматизације моторних возила реализују   реализоваће се и циљеви образовања и васпитања.   

   

Кроз активности на Елементима аутоматизације моторних возила реализују 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 индивидуаланирад 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 Елементе аутоматизације моторних возила реализују 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.    

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   
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Кроз предмет Елементи аутоматизације моторних возила реализују 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.   

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;    

- 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.    

  

 

 

 Практична настава 

Практична настава-четврти разред  

Образовни профил: МТМВ 

Недељно: 7 часова 

Годишње: 224 часа 

Блок  : 60 часова 

 

 

Циљ: 

          - Стицање знања умења и навика потребних за обављање послова у оквиру образовног профила машински техничар моторних 

возила   и   оспособљавање за брзо укључивање у процес конкретне технологије рада. 

 

Задаци: 

-Овладавање технолошким поступком обраде; 

-Оспособљавање за правилну употребу алата; 

-Правилно и економично коришћење средстава рада,сагледаванје њихове материјалне вредности и века трајања; 

-Оспособљавање за самостално коришћење техничке документације; 
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-Развијање способности да стечена знаља успешно примењују; 

-Руковање алатима при растављању и састављању машинских подсклопова; 

-Стицање знања за правилно коришћење средстава заштите на раду; 

-Упознавање са опремом на линији техничког прегледа возила. 

-Оспособљавање за обављање дијагностицирање,одржавања и поправке на мотору. 

-Упознавање и извођење послова производње,испитивања и контоле рада мотора. 

-Упознавањ са поступцима,организацијом у току експлоатације мотора,снабдевања и евидентирања резервних делова. 

-Обука ученика за возаче „Б― категорије. 

 

 

Редни 

број 

наставне 

теме 

Број 

часова 

Наставни садржај Начин и 

поступак 

остваривања 

Активности 

ученика 

1 1  

 

 

 

Увод 

 -вербалне 

-комбиноване 

-решавање 

 

 

- слуша 

-уочава 

-изводи 

закључке 

-закључује 

-одговара на 

питања 

-препознаје 

-анализира 

2 49 Систем за осањање возила -вербалне - слуша 
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-комбиноване 

-решавање 

проблема  

-демонстративан 

практичан рад у 

радионици 

 

-уочава 

-изводи 

закључке 

-закључује 

-одговара на 

питања 

-препознаје 

-анализира 

3 49  

 

 

 

Системи за управљање 

 

-вербалне 

-комбиноване 

-решавање 

проблема  

-демонстративан 

практичан рад у 

радионици 

-преглед 

дневника рада 

практичне 

наставе 

 

- слуша 

-уочава 

-изводи 

закључке 

-закључује 

-одговара на 

питања 

-препознаје 

-анализира 

4 91  -вербалне - слуша 
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Систем за кочење 

-комбиноване 

-решавање 

проблема  

-демонстративан 

практичан рад у 

радионици 

-преглед 

дневника рада 

практичне 

наставе 

 

-уочава 

-изводи 

закључке 

-закључује 

-одговара на 

питања 

-препознаје 

-анализира 

-учествује у 

раду 

5 14  

 

 

 

 

Носећи системи  

-вербалне 

-комбиноване 

-решавање 

проблема  

-демонстративан 

практичан рад у 

радионици 

-преглед 

дневника рада 

практичне 

наставе 

- слуша 

-уочава 

-изводи 

закључке 

-закључује 

-одговара на 

питања 

-препознаје 

-анализира 

-учествује у 

раду 
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6 20  

 

 

 

 

Технички преглед возила 

-вербалне 

-комбиноване 

-решавање 

проблема  

-демонстративан 

практичан рад у 

радионици 

-преглед 

дневника рада 

практичне 

наставе 

 

- слуша 

-уочава 

-изводи 

закључке 

-закључује 

-одговара на 

питања 

-препознаје 

-анализира 

-учествује у 

раду 

 

 

 

Настава у блоку: 

Редни број Наставна јединица Број часова 

1. Обука вожње ученика за 

возаче «Б» категорије 

40 
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*Напомена: Обуку вожње као и познавање саобраћајних прописа реализовати према утврђеном програму ауто-школе. 

 

 

I   Начин остваривања програма(упутство) 

 

 Програм је сачињен тако да омогући  савладавање  знања, умења и вештина основних система моторног возила и њиховог 

одржавања, употребу алата и прибора за правилну дијагностику кварова на наведеним системима.  

            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 извести по могућности на возилу у севисима,моделима у школској радионици. Није обавезно сва поглавља 

реализовати строго по наведеном редоследу. Реализацију програма, по потреби, прилагодити могућностима снадбевања материјалом и 

опремом,плану и технологији рада ауто-сервиса где су ученици распоређени, односно могућношћу коришћења расположивих средстава 

рада, а придржавати се предвиђеног времена. 

           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. 

2. Познавање саобраћајних 

прописа 

20 

3. Укупно 60 
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          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 ауто-сервисима за одржавање мотора и  моторних возила. 

          Знчајно је у току обуке посветити посебну пажњу, поштовању радне дисциплине и мерама заштите на раду. Упозорити ученике 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 коришћења информација из различитих извора (стручна 

литература, интернет, часописи, уџбеници); визуелно опажање, поређење и успостављање веза између различитих садржаја (нпр. 

повезивање садржаја предмета са свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); тимски рад; самопроцену; презентацију 

својих радова и групних пројеката  и ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

         Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу,практичном раду, 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 

оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака предмета, као и напредак других ученика уз 

одговарајућу аргументацију. 

 

II        Остваривање наставе и учења  

  

Настава се реализује кроз теоријску и практичну наству. Програм за четврти разред разред организован је кроз шест наставних тема,плус 

две теме у блоку. 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,контролни,алат и прибор,алат за аутодијагностику шеме, панои..), савремене 

наставне методе и мултимедијалне презентације. Ученике упућивати да користе интернет и стручну литературу,разне врсте алата за 

мерење,контролу,дијагностику и рад . Постепено их уводити у област кроз људске потребе, принципе рада, блок-шеме и бројне примере 

из живота и праксе. 
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Место остваривања наставе:Учионица,школска радионица,Ауто-сервиси. 

  

III      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. 

  

   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 и општи принципи образовања и васпитања. 
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 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,вежбе, 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 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 
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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 закљују. 

  

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.  

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 месту. 

  

Кроз предмет Практична настава 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 
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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. 
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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. 

  

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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 Б: ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 

Грађанско васпитање 

Верска настава 

Допунска настава 

Српски језик и књижевност 

Енглески језик 

Филозофија  

Физичко васпитање  

Математика   
 

Назив предмета: Математика  

Образовни профил: Машински техничар моторних возила 

Разред: Четврта 

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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Тема   

  

  

Бр.  

час  

  

  

  

Садржаји  

  

  

Исходи   

  

  

  

  

  

  

  

ГРАНИЧНА 

ВРЕДНОСТ НИЗА 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

Гранична вредност 

низа. Збир бесконачног 

геометријског низа. 

Број е 

– израчуна граничну 

вредност низа, анализира 

и интерпретира 

понашање низа; 

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 

контексту 

ФУНКЦИЈЕ 35 . Важнији појмови и 

својства реалних 

функција реалне 

променљиве. Сложена 

функција. Инверзна 

функција. Преглед 

елементарних 

функција. Гранична 

– израчуна граничне 

вредности функција и 

решава проблеме 

користећи својства 

непрекидности функција; 

– одреди сложену и 

инверзну функцију; – 

користи основна својства 
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вредност функције. 

Непрекидност 

функције (геометријски 

смисао). Асимптоте 

функција (домен, 

периодичност, парност, 

монотоност, нуле и 

знак...); – израчуна извод 

функције по дефиницији, 

као и применом правила 

диференцирања; 

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 

контексту 

  

  

  

  

  

  

  

  

 ИЗВОД ФУНКЦИЈЕ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

. Прираштај функције. 

Извод функције 

(проблем тангенте и 

брзине). Основне 

теореме о изводу, 

изводи елементарних 

функција. 

Диференцијал и његова 

– примени 

диференцијални рачун на 

решавање различитих 

проблема, укључујући 

екстремалне и друге 

проблеме оптимизације у 

природним и 

друштвеним наукама и 

свакодневном животу; – 

испита ток и скицира 
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35 примена код 

апроксимације 

функција. Испитивање 

функције и њен 

график. Примена 

извода на екстремалне 

проблеме 

график функције; – 

изабере одговарајући 

метод и одредианализира 

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 

контексту 

  

  

  

  

  

 ИНТЕГРАЛ 

 

  

  

  

  

  

  

30 

. Неодређени интеграл. 

Таблица интеграла и 

основна правила. 

Метод смене 

променљиве, метод 

парцијалне 

интеграције. Одређени 

интеграл, Њутн-

Лајбницова формула. 

Примене одређеног 

интеграла 

неодређени интеграл; – 

примени одређени 

интеграл на решавање 

различитих 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 
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задатака; – проблеме из 

свакодневног живота 

преведе на математички 

језик и добијени 

математички модел реши 

водећи рачуна о реалном 

контексту 

КОМБИНАТОРИКА  

 

 

 

 

 

 

16 

Основна правила. 

Варијације. 

Пермутације. 

Комбинације (без 

понављања). Биномни 

образац 

– примени елементе 

комбинаторике у 

реалним ситуацијама; – 

примени биномни 

образац на решавање 

различитих 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 реалном 

контексту 

ВЕРОВАТНОЋА И 

СТАТИСТИКА 

 

 

 

 

Случајни догађаји. 

Вероватноћа. Условна 

вероватноћа и 

независност. Биномна 

одреди вероватноћу 

случајног догађаја; – 

одреди вероватноћу 

неког будућег догађаја на 
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22 

вероватноћа. Случајне 

величине. Формирање 

квадратне матрице 

вероватноћа неког 

коначног физичког 

система. Степеновање 

матрице реда 2, 

односно реда 3. 

Одређивање 

вероватноће неког 

будућег догађаја на 

основу вероватноће 

претходно 

реализованог догађаја. 

Популација, обележје и 

узорак. Очекивана 

вредност и дисперзија. 

Прикупљање, 

сређивање, графичко 

приказивање и 

нумеричка обрада 

података. Оцене 

вероватноће, средње 

вредности и 

дисперзије. Биномна, 

Пуасонова и нормална 

расподела 

основу вероватноће 

претходно реализованог 

догађаја и на основу тога 

доноси одлуодреди 

очекивану вредност и 

дисперзију случајне 

величине; – изврши мање 

статистичко 

истраживање, обради 

резултате, прикаже их и 

интерпретира 

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 

контексту 
 

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  
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 – 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.   

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  

  
 

 

 

Устав и права грађана 

Организација рада  
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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 Организација рада IV разред.  

  

  

Редни број 

наставне теме  
Број 

часова  
Наставни садржај  

Начин и 

поступак 

остваривања  

Активности 

ученика  

1.  1  Планирање  

-индивидуални 

рад  

-фронтални рад  

-дијалошка 

метода  

  

Ученици: 

посматрају, питају, 

уз помоћ наставника 

записују, изводе  

закључке,  

одговарају на 

питања  

2.  1  Производни капацитети  

-индивидуални 

рад  

-фронтални рад  

-дијалошка 

метода  

  

Ученици: 

посматрају, питају, 

уз помоћ наставника 

записују, изводе  

закључке,  

одговарају на 

питања  

3.  1  Унутрашњи транспорт  

-индивидуални 

рад  

-фронтални рад  

-дијалошка 

метода  

-илустративна 

метода  

Ученици: 

посматрају, питају, 

уз помоћ наставника 

записују, изводе  

закључке,  

одговарају на 

питања  

4.  1  
Организација одржавања 

машина  

-индивидуални 

рад  

-фронтални рад  

-дијалошка 

метода  

  

Ученици: 

посматрају, питају, 

уз помоћ наставника 

записују, изводе  

закључке,  

одговарају на 
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питања  

5.  1 Основни елементи студије рада  

-индивидуални 

рад  

-фронтални рад  

-дијалошка 

метода  

  

Ученици: 

посматрају, питају, 

уз помоћ наставника 

записују, изводе  

закључке,  

одговарају на 

питања  

6.  1  
Економски показатељи 

пословања 

-индивидуални 

рад  

-фронтални рад  

-дијалошка 

метода  

  

Ученици: 

посматрају, питају, 

уз помоћ наставника 

записују, изводе  

закључке,  

одговарају на 

питања  

7  1 
Пословно-производни 

информациони систем  

 -индивидуални 

рад  

-фронтални рад  

-дијалошка 

метода  

-илустративна 

метода  

Ученици: 

посматрају, питају, 

уз помоћ наставника 

записују, изводе  

закључке,  

одговарају на 

питања   

8 1 Индустријски менаџмент 

-индивидуални 

рад  

-фронтални рад  

-дијалошка 

метода  

 

Ученици: 

посматрају, питају, 

уз помоћ наставника 

записују, изводе  

закључке,  

одговарају на 

питања  

9 1 
Стратегијски менаџмент и 

маркетинг 

-индивидуални 

рад  

-фронтални рад  

-дијалошка 

метода  

 

Ученици: 

посматрају, питају, 

уз помоћ наставника 

записују, изводе  

закључке,  

одговарају на 
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питања  

10 1 Систем квалитета 

-индивидуални 

рад  

-фронтални рад  

-дијалошка 

метода  

 

Ученици: 

посматрају, питају, 

уз помоћ наставника 

записују, изводе  

закључке,  

одговарају на 

питања  

Укупно часова  10    

 

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;  
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Моторна возилa  
 

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 Моторна возила  IV раз. 

Редни број 

наставне 

теме 

Број 

часова 
Наставни садржај 

Начин и 

поступак 

остваривања 

Активности 

ученика 

1. 2 

Елементи возила -индивидуални 

рад 

-фронтални рад 

-дијалошка 

метода 

 

Ученици: 

посматрају, 

питају, уз помоћ 

наставника 

записују, изводе  

закључке,  

одговарају на 

питања 

2. 1 

Систем за управљање возилом -индивидуални 

рад 

-фронтални рад 

-дијалошка 

метода 

 

Ученици: 

посматрају, 

питају, уз помоћ 

наставника 

записују, изводе  

закључке,  

одговарају на 

питања 

3. 2 Кочиони систем 
-индивидуални 

Ученици: 

посматрају, 
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рад 

-фронтални рад 

-дијалошка 

метода 

-илустративна 

метода 

питају, уз помоћ 

наставника 

записују, изводе  

закључке,  

одговарају на 

питања 

4. 2 

Носећи системи -индивидуални 

рад 

-фронтални рад 

-дијалошка 

метода 

 

Ученици: 

посматрају, 

питају, уз помоћ 

наставника 

записују, изводе  

закључке,  

одговарају на 

питања 

5. 1 

Технички преглед возила -индивидуални 

рад 

-фронтални рад 

-дијалошка 

метода 

 

Ученици: 

посматрају, 

питају, уз помоћ 

наставника 

записују, изводе  

закључке,  

одговарају на 

питања 

6. 

 

 

1 

Теорија кретања моторних 

возила 

-индивидуални 

рад 

-фронтални рад 

-дијалошка 

Ученици: 

посматрају, 

питају, уз помоћ 

наставника 

записују, изводе  
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метода 

 

закључке,  

одговарају на 

питања 

Укупно 

часова 
  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 

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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Експлоатација и одржавање моторних возила  

Мерење и контролисање  
 

Елементи аутоматизације моторних возила 
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: МТМВ 

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, умећа и вештина из наставног 

градива и подстизање бољег општег успеха из предмета Елементи аутоматизације моторних возила – IV разред. 

 

 

 

Редни 

наставне 

број теме 

Број 

часова 

Наставни садржај Начин и поступак 

остваривања 

Активности 

ученика 

1. 1 Мерни системи -фронтални рад 

-индивидуални рад 

-дијалошка метода 

Ученици 

посматрају, питају, 

уз помоћ наставника 

записују, изводе 

закључке, 

одговарају на 

питања 

2. 1 Појачивачи. 

Концепти 

-фронтални рад Ученици 

посматрају, питају, 
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аутоматског 

управљања 

-индивидуални рад 

-дијалошка метода 

уз помоћ наставника 

записују, изводе 

закључке, 

одговарају на 

питања 

3. 1 Аутоматски 

системи 

бензинских мотора 

-фронтални рад 

-индивидуални рад 

-дијалошка метода 

Ученици 

посматрају, питају, 

уз помоћ наставника 

записују, изводе 

закључке, 

одговарају на 

питања 

 

4. 1 Аутоматски 

системи дизел 

мотора 

-фронтални рад 

-индивидуални рад 

-дијалошка метода 

Ученици 

посматрају, питају, 

уз помоћ наставника 

записују, изводе 

закључке, 

одговарају на 

питања 

5. 1 Климатизација 

возила 

-фронтални рад 

-индивидуални рад 

-дијалошка метода 

 

Ученици 

посматрају, питају, 

уз помоћ наставника 

записују, изводе 

закључке, 

одговарају на 

питања 
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Укупно 

часова 

5    

 

 

 Практична настава 
Програм допунске наставе 

Назив наставног предмета: Практична настава 

Разред: четврти 

Образовни профил: мтмв 

 

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. 

-оцењивање 

  

Наставни 

садржај/активност 

Број 

часова 

Начин и поступак остваривања Активности ученика 

 

 

 

 
-вербалне - слуша 
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Систем за ослањање 

 

 

 

  

    3 

-комбиноване 

-решавање проблема  

-демонстративан 

-практичан рад у радионици 

-преглед дневника рада практичне 

наставе 

 

-уочава 

-изводи закључке 

-закључује 

-одговара на питања 

-препознаје 

-анализира 

-мери и очитава 

 

 

 

 

 

 

Систем за управљање 

 

 

 

 

 

 

   3 

-вербалне 

-комбиноване 

-решавање проблема  

-демонстративан 

-----практичан рад у радионици 

-преглед дневника рада практичне 

наставе 

 

- слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

-закључује 

-одговара на питања 

-препознаје 

-анализира 

-учествује у раду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-вербалне 

-комбиноване 

-решавање проблема  

-демонстративан 

- слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

-закључује 
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Систем за кочење 

 

 

 

3 

-----практичан рад у радионици 

-преглед дневника рада практичне 

наставе 

 

 

 

-одговара на питања 

-препознаје 

-анализира 

-учествује у раду 

 

 

 

 

 

 

 

Носећи системи 

  

 

 

 

 

 

 

2 

-вербалне 

-комбиноване 

-решавање проблема  

-демонстративан 

-----практичан рад у радионици 

-преглед дневника рада практичне 

наставе 

 

- слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

-закључује 

-одговара на питања 

-препознаје 

-анализира 

-учествује у раду 

 

 

 

 

 

Технички преглед 

возила 

  

 

 

 

 

 

2 

-вербалне 

-комбиноване 

-решавање проблема  

-демонстративан 

-----практичан рад у радионици 

-преглед дневника рада практичне 

- слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

-закључује 

-одговара на питања 
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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 практичну наставу. Програм за четврти  разред организован је кроз 6 наставних садржаја. Наставник користи 

различите методе и облике рада. У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар,пројектор,мерни и контролни 

алат,алат за лемљење и заваривање, 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; 

 

 

наставе 

 

-препознаје 

-анализира 

-учествује у раду 

Укупно 13   
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Додатна настава 

Српски језик и књижевност 

Енглески језик 

Филозофија  

Физичко васпитање  

Математика 
Назив предмета: Математика- додатна настава  

Образовни профил: Машински техничар моторних возила  

Разред: Четврти  

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.   
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Тема   

  

  

Бр.  

час  

  

  

  

Садржаји  

  

  

Исходи   

  

  

  

  

  

  

  

ГРАНИЧНА 

ВРЕДНОСТ НИЗА 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

Гранична вредност 

низа. Збир 

бесконачног 

геометријског низа. 

Број е 

– израчуна граничну 

вредност низа, анализира 

и интерпретира 

понашање низа; 

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 

контексту 

ФУНКЦИЈЕ 35 . Важнији појмови и 

својства реалних 

функција реалне 

променљиве. 

Сложена функција. 

Инверзна функција. 

Преглед 

елементарних 

– израчуна граничне 

вредности функција и 

решава проблеме 

користећи својства 

непрекидности функција; 

– одреди сложену и 

инверзну функцију; – 

користи основна својства 
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функција. Гранична 

вредност функције. 

Непрекидност 

функције 

(геометријски 

смисао). Асимптоте 

функција (домен, 

периодичност, парност, 

монотоност, нуле и 

знак...); – израчуна извод 

функције по дефиницији, 

као и применом правила 

диференцирања; 

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 

контексту 

  

  

  

  

  

  

  

  

 ИЗВОД ФУНКЦИЈЕ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

. Прираштај 

функције. Извод 

функције (проблем 

тангенте и брзине). 

Основне теореме о 

изводу, изводи 

елементарних 

функција. 

– примени 

диференцијални рачун на 

решавање различитих 

проблема, укључујући 

екстремалне и друге 

проблеме оптимизације у 

природним и 

друштвеним наукама и 

свакодневном животу; – 

испита ток и скицира 
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35 Диференцијал и 

његова примена код 

апроксимације 

функција. 

Испитивање 

функције и њен 

график. Примена 

извода на 

екстремалне 

проблеме 

график функције; – 

изабере одговарајући 

метод и одредианализира 

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 

контексту 

  

  

  

  

  

 ИНТЕГРАЛ 

 

  

  

  

  

  

  

30 

. Неодређени 

интеграл. Таблица 

интеграла и 

основна правила. 

Метод смене 

променљиве, метод 

парцијалне 

интеграције. 

Одређени интеграл, 

Њутн-Лајбницова 

формула. Примене 

одређеног 

интеграла 

неодређени интеграл; – 

примени одређени 

интеграл на решавање 

различитих 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 
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задатака; – проблеме из 

свакодневног живота 

преведе на математички 

језик и добијени 

математички модел реши 

водећи рачуна о реалном 

контексту 

КОМБИНАТОРИКА  

 

 

 

 

 

 

16 

Основна правила. 

Варијације. 

Пермутације. 

Комбинације (без 

понављања). 

Биномни образац 

– примени елементе 

комбинаторике у 

реалним ситуацијама; – 

примени биномни 

образац на решавање 

различитих 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 реалном 

контексту 

ВЕРОВАТНОЋА И 

СТАТИСТИКА 

 

 

 

 

Случајни догађаји. 

Вероватноћа. 

Условна 

вероватноћа и 

одреди вероватноћу 

случајног догађаја; – 

одреди вероватноћу 

неког будућег догађаја на 
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22 

независност. 

Биномна 

вероватноћа. 

Случајне величине. 

Формирање 

квадратне матрице 

вероватноћа неког 

коначног физичког 

система. 

Степеновање 

матрице реда 2, 

односно реда 3. 

Одређивање 

вероватноће неког 

будућег догађаја на 

основу вероватноће 

претходно 

реализованог 

догађаја. 

Популација, 

обележје и узорак. 

Очекивана вредност 

и дисперзија. 

Прикупљање, 

сређивање, 

графичко 

приказивање и 

нумеричка обрада 

података. Оцене 

вероватноће, 

средње вредности и 

дисперзије. 

Биномна, 

Пуасонова и 

нормална расподела 

основу вероватноће 

претходно реализованог 

догађаја и на основу тога 

доноси одлуодреди 

очекивану вредност и 

дисперзију случајне 

величине; – изврши мање 

статистичко 

истраживање, обради 

резултате, прикаже их и 

интерпретира 

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 

контексту 
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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;  
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Устав и права грађана 

Организација рада 
Организација рада 

  

Додатна настава се организује за ученике који су заинтересовани за  

 шира знања из предмета,  

 истрживачки рад,  

 самостално истраживање и коришћење  стручне литературе, штампе,  

 проширивање стечених знања и њихова примена,  

 примена савремених технологија –интернет...  

  

 Ангажоване ученике стога треба стимулисати (похвале, награде)  

  

Редни број 

наставне 

теме  

Број 

часова  

Наставни садржај  Начин и поступак 

остваривања  

Активности ученика  

1.  1  Планирање  -индивидуални рад  

-групни рад  

-рад у пару  

-дијалошка метода  

-илустративно-

демонстративна 

Ученик самостално и спонтано посматра различите појаве, 

поставља питања, изводи закључке, претражује и користи 

литературу и интернет, решава проблеме, одговарју на 

питања  
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метода  

-практичан рад  

  

2.  1  Производни 

капацитети  

индивидуални рад  

-групни рад  

-рад у пару  

-дијалошка метода  

-илустративно-

демонстративна 

метода  

-практичан рад  

  

Ученик самостално и спонтано посматра различите појаве, 

поставља питања, изводи закључке, претражује и користи 

литературу и интернет, решава проблеме, одговарју на 

питања  

3.  1  Унутрашњи транспорт  индивидуални рад  

-групни рад  

-рад у пару  

-дијалошка метода  

-илустративно-

демонстративна 

метода  

-практичан рад  

Ученик самостално и спонтано посматра различите појаве, 

поставља питања, изводи закључке, претражује и користи 

литературу и интернет, решава проблеме, одговарју на 

питања  
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4.  

1 Организација 

одржавања машина  

индивидуални рад  

-групни рад  

-рад у пару  

-дијалошка метода  

-илустративно-

демонстративна 

метода  

-практичан рад  

  

Ученик самостално и спонтано посматра различите појаве, 

поставља питања, изводи закључке, претражује и користи 

литературу и интернет, решава проблеме, одговарју на 

питања  

5.  1 Основни елементи 

студије рада  

индивидуални рад  

-групни рад  

-рад у пару  

-дијалошка метода  

-илустративно-

демонстративна 

метода  

-практичан рад  

  

Ученик самостално и спонтано посматра различите појаве, 

поставља питања, изводи закључке, претражује и користи 

литературу и интернет, решава проблеме, одговарју на 

питања  

6.  1  Економски показатељи 

пословања  

индивидуални рад  Ученик самостално и спонтано посматра различите појаве, 

поставља питања, изводи закључке, претражује и користи 
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-групни рад  

-рад у пару  

-дијалошка метода  

-илустративно-

демонстративна 

метода  

-практичан рад  

  

литературу и интернет, решава проблеме, одговарју на 

питања  

7.  1  Пословно-производни 

информациони систем 

индивидуални рад  

-групни рад  

-рад у пару  

-дијалошка метода  

-илустративно-

демонстративна 

метода  

-практичан рад  

  

Ученик самостално и спонтано посматра различите појаве, 

поставља питања, изводи закључке, претражује и користи 

литературу и интернет, решава проблеме, одговарју на 

питања  

8.  1  Индустријски 

менаџмент  

индивидуални рад  

-групни рад  

-рад у пару  

Ученик самостално и спонтано посматра различите појаве, 

поставља питања, изводи закључке, претражује и користи 

литературу и интернет, решава проблеме, одговарју на 

питања  
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-дијалошка метода  

-илустративно-

демонстративна 

метода  

-практичан рад  

  

9.  1  Стратегијски 

менаџмент и 

маркетинг  

индивидуални рад  

-групни рад  

-рад у пару  

-дијалошка метода  

-илустративно-

демонстративна 

метода  

-практичан рад  

  

Ученик самостално и спонтано посматра различите појаве, 

поставља питања, изводи закључке, претражује и користи 

литературу и интернет, решава проблеме, одговарју на 

питања  

10.  1  Систем квалитета  индивидуални рад  

-групни рад  

-рад у пару  

-дијалошка метода  

-илустративно-

демонстративна 

Ученик самостално и спонтано посматра различите појаве, 

поставља питања, изводи закључке, претражује и користи 

литературу и интернет, решава проблеме, одговарју на 

питања  



965 

 

метода  

-практичан рад  

  

Укупно  10       

 

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. 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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Моторна возила 

Моторна возила додатна настава 4 разред 

Организује се за ученике који су заинтересовани за:  

- ширење знања из предмета; 

- истраживачи рад; 

- коришћење стручне литературе; 

- проширење стеченог знања; 

- примену савремених технологија. 

- Ангажоване ученике треба стимулисати (похвале и награде). 

р.бр. 

теме 

бр. 

шаса 

наставни садржај нашин и ппступак 

пствареоа 

активнпсти ушеника 

 

I 

 

2 

Систем пслаоаоа -индивидуални рад 

-фрпнтални рад 

-илустрпвана метпда 

-дијалпщка метпда 

Ушеници ппсматрају, 

питају, записују, цртају, 

закљушују и пдгпварају на 

питаоа. 

 

II 

 

1 

Систем управљаоа - индивидуални рад 

- фрпнтални рад 

- илустрпвана метпда 

Ушеници ппсматрају, 

питају, записују, цртају, 

закљушују и пдгпварају на 

питаоа. 
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- дијалпщка метпда 

 

III 

 

1 

Систем за кпшеое - индивидуални рад 

- фрпнтални рад 

- илустрпвана метпда 

- дијалпщка метпда 

Ушеници ппсматрају, 

питају, записују, цртају, 

закљушују и пдгпварају на 

питаоа. 

 

IV 

 

1 

Нпсећи системи - индивидуални рад 

- фрпнтални рад 

- илустрпвана метпда 

- дијалпщка метпда 

Ушеници ппсматрају, 

питају, записују, цртају, 

закљушују и пдгпварају на 

питаоа. 

 

V 

 

2 

 

Технишки преглед 

мптпрних впзила 

- индивидуални рад 

- фрпнтални рад 

- илустрпвана метпда 

- дијалпщка метпда 

Ушеници ппсматрају, 

питају, записују, цртају, 

закљушују и пдгпварају на 

питаоа. 

 

VI 

 

1 

 

Теприја кретаоа 

мптпрних впзила 

- индивидуални рад 

- фрпнтални рад 

- илустрпвана метпда 

- дијалпщка метпда 

Ушеници ппсматрају, 

питају, записују, цртају, 

закљушују и пдгпварају 

напитаоа. 
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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; 
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Елементи аутоматизације моторних возила 4 
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: МТМВ 

Додатна настава се организује за ученике који су заинтересовани за: 

- ширење знања из предмета; 

- истраживачи рад; 

- коришћење стручне литературе; 

- проширење стеченог знања; 

- примену савремених технологија. 

Ангажоване ученике треба стимулисати (похвале и награде). 

 

 

р.бр. 

теме 

бр. 

шаса 

наставни садржај нашин и ппступак 

пствареоа 

активнпсти ушеника 

 

I 

 

2 

Систем аутпматскпг 

управљаоа впзила 

-индивидуални рад 

-фрпнтални рад 

-илустрпвана метпда 

-дијалпщка метпда 

Ушеници ппсматрају, 

питају, записују, цртају, 

закљушују и пдгпварају 

на питаоа. 

   - индивидуални рад Ушеници ппсматрају, 
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II 1 Мерни системи - фрпнтални рад 

- илустрпвана метпда 

- дијалпщка метпда 

питају, записују, цртају, 

закљушују и пдгпварају 

на питаоа. 

 

III 

 

1 

 

Ппјашиваши 

- индивидуални рад 

- фрпнтални рад 

- илустрпвана метпда 

- дијалпщка метпда 

Ушеници ппсматрају, 

питају, записују, цртају, 

закљушују и пдгпварају 

на питаоа. 

 

IV 

 

1 

 

Аутпматски системи 

бензинских мптпра 

- индивидуални рад 

- фрпнтални рад 

- илустрпвана метпда 

- дијалпщка метпда 

Ушеници ппсматрају, 

питају, записују, цртају, 

закљушују и пдгпварају 

на питаоа. 

 

V 

 

1 

 

Аутпматски системи 

дизел мптпра 

- индивидуални рад 

- фрпнтални рад 

- илустрпвана метпда 

- дијалпщка метпда 

Ушеници ппсматрају, 

питају, записују, цртају, 

закљушују и пдгпварају 

на питаоа. 

 

VI 

 

1 

 

Климатизација  

впзила 

- индивидуални рад 

- фрпнтални рад 

- илустрпвана метпда 

Ушеници ппсматрају, 

питају, записују, цртају, 

закљушују и пдгпварају 

напитаоа. 
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- дијалпщка метпда 

 

 

  

Експлоатација и одржавање моторних возила  

Мерење и контролисање  

Елементи аутоматизације моторних возила 

 Практична настава 
Програм додатне наставе 

Назив наставног предмета: Практична настава 

Разред: четврти 

Образовни профил: мтмв 

 

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. 
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- -оцењивање  

 

Наставни 

садржај/активност 

Број 

часова 

Начин и поступак остваривања Активности ученика 

 

 

 

 

 

Систем за ослањање 

возила 

 

 

 

 

 

  

    2 

-вербалне 

-комбиноване 

-решавање проблема  

-демонстративан 

-практичан рад у радионици 

-преглед дневника рада практичне 

наставе 

 

- слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

-закључује 

-објашњава  

-препознаје 

-анализира 

-мери и очитава 

 

 

 

 

 

 

Систем за управљање 

 

 

 

 

 

 

   2 

-вербалне 

-комбиноване 

-решавање проблема  

-демонстративан 

-----практичан рад у радионици 

-преглед дневника рада практичне 

наставе 

 

- слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

-објашњава  

-одговара на питања 

-препознаје 

-анализира 

-ради самостално 
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Систем за кочење 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

-вербалне 

-комбиноване 

-решавање проблема  

-демонстративан 

-----практичан рад у радионици 

-преглед дневника рада практичне 

наставе 

 

 

 

- слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

-објашњава 

-одговара на питања 

-препознаје 

-анализира 

-ради самостално 

 

 

 

 

 

 

 

Носећи системи 

  

 

 

 

 

 

 

2 

-вербалне 

-комбиноване 

-решавање проблема  

-демонстративан 

-----практичан рад у радионици 

-преглед дневника рада практичне 

наставе 

 

- слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

-објашњава 

-одговара на питања 

-препознаје 

-анализира 

-ради самостално 

 

 

 

  

 

 

-вербалне - слуша 



974 

 

 

 

 

Технички преглед 

возила 

 

 

 

2 

-комбиноване 

-решавање проблема  

-демонстративан 

-----практичан рад у радионици 

-преглед дневника рада практичне 

наставе 

 

-уочава 

-изводи закључке 

-закључује 

-одговара на питања 

-препознаје 

-анализира 

-ради самостално 

Укупно 11   

 

 

 

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 радова, али и од специфичности и 

индивидуалних карактеристика ученика.  

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз практичну наставу. Програм за четврти разред организован је кроз 5 наставних садржаја. Наставник користи 

различите методе и облике рада. У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, потребни алати и 

прибори за рад, 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 се  врши  кроз: 
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- праћење активности кроз рад; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

Припремна настава  
 

                Програм припремне наставе  

       

     Образовни профил  :  мтмв    

  

            Припремну наставу школа остварује за редовног ученика који се упућује на полагање разредног испита и за ванредног ученика.  

            Припремна настава се остварује и за ученика који је упућен на полагање поправног испита, у обиму од најмање 10 % од укупног 

годишњег броја часова из предмета  за дати разред. Школа је дужна да организује припрему свих ученика за полагање матурских испита у 

обиму од најмање 5 % од укупног годишњег броја часова из предмета .  

             Припремна настава ће бити организована у складу са овим законским обавезама , као и у складу са програмом за дати предмет, а у 

складу са могућностима и предзнањем ученика.  

             У изради матурских радова припремни рад се односи на избор тема за матурске радове, савете ученицима о обиму , чињеницама у 

самом раду , праћење у изради рада и конслултацијама са кандидатима.  

  

                  Програм припремне наставе   

Наставни   

садржај / активности  

Број 

часова  

Начин и поступак   

остваривања  

Активности  

ученика  

1.    Разговор о темама 

које   

су ученици изабрали за 

одбрану матурског 

рада  

  

1  - индивидуалан рад  

- дијалошка метода  

- практичан рад  

  

- слуша  

- уочава  

- изводи 

закључке   

- одговара на 

питања  

- препознаје  

- повезује 
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знање  

- поставља 

питања  

- анализира  

- претражују 

и користе   

  литературу 

и интернет  

  

2.    Упутство за израду 

матурског рада  

1  - индивидуалан рад  

- дијалошка метода  

- илустративно –       

  демонстративна   

  метода  

- одговарају 

на питања   

  наставника  

- записују у 

свеске тезе   

  са табле  

- закључују  

- 

анализирају  

- постављају 

питања  

3.   Консултације око 

израде матурског рада 

(литература потребна за 

израду матурског рада )  

1  - индивидуалан рад  

- дијалошка метода  

- илустративно –   

  демонстративна   

  метода  

- групни рад  

- практичан рад  

- одговарају 

на питања   

  наставника  

- записују у 

свеске тезе   

  са табле  

- закључују  

- повезују 

раније   

  стечено 

знање  

- 

анализирају  

- постављају 

питања  
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Матурски рад - припремна настава  
 

Припремна настава за полагање матурског испита за образовни профил Машински техничар моторних возила.  

На матурском испиту проверава се оспособљеност кандидата за обављање послова занимања обухваћеног образовним профилом 

Машински техничар моторних возила.  

Број часова припремне наставе је 5% од укупног годишњег фонда часова за дати предмет.  

За полагање матурског испита ученици бирају неки од следећих предмета :  

1.Моторе са унутрашњим сагоревањем:  

-Системи за напајање ото мотора горивом  

-Батеријско паљење ото мотора  

-Систем за убризгавање горива дизел мотора  

- претражују 

и користе   

  литературу 

и интернет  

- решавају 

проблеме  

4.    Анализа урађеног 

матурског рада  

1  - индивидуалан рад   

- групни рад  

- дијалошка метода  

- практичан рад  

- одговарају 

на питања   

  наставника  

- закључују  

- 

анализирају  

- постављају 

питања  

- решавају 

проблеме  

5.    Прегледање и 

предаја матурског рада  

1   - индивидуалан рад   

 - дијалошка метода  

  

- Разговарају 

са   

  

наставником

  

Укупно часова  5      
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-Систем за хлађење мотора сус  

-Систем за подмазивање  

2.Моторна возила:  

-Спојнице  

-Мењачки преносник  

-Кочни систем  

-Управљачки систем  

-Систем ослањања   

3.Експлоатација и одржавање моторних возила  

-Сервисна служба  

-Организација рада сервиса  

-Уређаји са ваљцима за мерење силе кочења  

-Подешавање кочница  

-Специјални алати који се користе при опслуживању и оправкама  

-Уређаји за испитивање мотора  

  

Усмени испит из изборног предмета  

У оквиру изборног дела ученик полаже један предмет по сопственом избору из групе предмета значајних за знања која ће примењивати у 

свакодневном извршавању конкретних радних задатака из подручја рада машинство и обрада метала ,а за образовни профил 

Машинскитехничар моторних возила.  

Изборни предмет који ученик бира може бити од значаја за дање образовање или за укњучивање у рад.  

Ученик бира један од предмета између следећих:  

Мотори СУС  

Моторна возила  

Експлоатација и одржавање моторних возила  

Мерење и контролисање  

Елементи аутоматизације моторних возила  

Математика  
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ПРОГРАМ РАДА МАШИНСКЕ  СЕКЦИЈЕ  

  

  

 Програмски 

садржај  

Начин остваривања  Носиоци 

активности  
Временска 

динамика  

Начин праћења реализације  

- Формирање  

машинске секције  

-Подела задатака 

-израда спискова  

-израда паноа, -израда 

модела  

  

Одељенске 

старешине  

Чланови 

секције  

Септембар  

Октобар 

Евиденција у ес дневнику,   

Извештај о раду секције,   

есДневник  

- обрада 

деформисањем  

-израда паноа, -израда 

модела  

  

Чланови 

секције  

Наставници  

Током године  Евиденција у ес дневнику  

Извештај о раду секције,   

есДневник  

-обрада резањем -израда паноа и модела Чланови 

секције  

Ученици 

Током године  Евиденција у ес дневнику,   

Извештај о раду секције,   

есДневник  

.Закони 

термодинамике 

-израда паноа, , -

Израда модела 

 

Наставници  

Ученици 

школе  

Током године  Евиденција у ес дневнику   

Извештај о раду секције,   

есДневник  

-машински елементи -израда паноа 

-израда модела  

  

Чланови 

секције  

  

Током године  Евиденција у ес дневнику,   

Извештај о раду секције,   

есДневник  

-Техничко цртање са 

нацртном 

геометријом 

-израда паноа  

-израда модела 

 Чланови 

секције 

  

Током године Евиденција у ес дневнику,   

Извештај о раду секције,   

  

-Машински 

материјали 

-израда паноа и израда 

модела  

  

Чланови 

секције  

Наставници  

 

 

Ученици   

  

Током године  Евиденција у ес дневнику,   

Извештај о раду секције,   

есДневник  


