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1
На основу члана 67. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. за-

кон и 10/19),
Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

П РА В И Л Н И К 

о изменама и допуни Правилника о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања

Члан 1.
У Правилнику о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гла-

сник”, бр. 2/10, 3/11 – др. пропис, 8/13, 5/14, 11/16, 11/16 – др. пропис и 7/17 и 12/18), у делу: „2. ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ СА-
ДРЖАЈИ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА”, одељак „А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ”, наставни програм предмета: 
„ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ”, замењује се наставним програмима предмета: „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА”, 
који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

После наставног програма предмета: „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА” додаје се наставни програм предмета: „ИНФОРМАТИКА И 
РАЧУНАРСТВО”, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Наставни програм предмета: „ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ”, замењује се наставним програмима предмета: „ФИЗИЧКО И ЗДРАВ-
СТВЕНО ВАСПИТАЊЕ”, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС – Просветном гласнику”, а примењује 

се почев од школске 2020/2021. године.

Број 110-00-231/2019-04
У Београду, 12. јула 2019. године

Министар,
Младен Шарчевић, с.р.

Назив предмета ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
Циљ Циљ учења Технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку писменост, да изгради одговоран однос према раду и производњи, 

животном и радном окружењу, коришћењу техничких и технолошких ресурса, стекне бољи увид у сопствена професионална интересовања и 
поступа предузимљиво и иницијативно.

Разред Oсми
Годишњи фонд часова 68 часова

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ

–  процени значај електротехнике, рачунарства и мехатронике у животном и радном 
окружењу;

–  анализира опасности од неправилног коришћења електричних апарата и уређаја и 
познаје поступке пружања прве помоћи;

–  образложи важност енергетске ефикасности електричних уређаја у домаћинству;
–  повеже професије (занимања) у области електротехнике и мехатронике са 

сопственим интересовањима;
–  упореди карактеристике електричних и хибридних саобраћајних средстава са 

конвенционалним;
– разуме значај електричних и електронских уређаја у саобраћајним средствима;
– користи доступне телекомуникационе уређаје и сервисе; 
– класификује компоненте ИКТ уређаја према намени;
– процени значај управљања процесима и уређајима помоћу ИКТ;
– црта електричне шеме правилно користећи симболе; 
– користи софтвере за симулацију рада електричних кола;
– састави електромеханички модел и управља њиме помоћу интерфејса;
– објасни систем производње, трансформације и преноса електричне енергије;
– анализира значај коришћења обновљивих извора електричне енергије;
– разликује елементе кућне електричне инсталације; 
– повеже електрично и/или електронско коло према задатој шеми; 
– користи мултиметар;
–  анализира карактеристике електричних машина и повезује их са њиховом 

употребом;
– класификује електронске компоненте на основу намене;
– аргументује значај рециклаже електронских компоненти; 
– самостално/тимски истражује и осмишљава пројекат;
– креира документацију, развије и представи бизнис план производа;
– састави производ према осмишљеном решењу;
–  састави и управља једноставним школским роботом или мехатроничким 

моделом; 
– представи решење готовог производа/модела;
– процењује свој рад и рад других и предлаже унапређење реализованог пројекта.

ЖИВОТНО И  
РАДНО ОКРУЖЕЊЕ

Увод у електротехнику, рачунарство и мехатронику.
Електрична инсталација – опасност и мере заштите. 
Примена електричних апарата и уређаја у домаћинству, 
штедња енергије и енергетска ефикасност.
Професије (занимања) у области електротехнике и 
мехатронике.

САОБРАЋАЈ

Саобраћајна средства на електропогон – врсте и 
карактеристике. Хибридна возила.
Електрични и електронски уређаји у саобраћајним 
средствима.
Основи телекомуникација. 

ТЕХНИЧКА И
ДИГИТАЛНА
ПИСМЕНОСТ

Основне компоненте ИКТ уређаја.
Управљање процесима и стварима на даљину помоћу ИКТ. 
Основни симболи у електротехници.
Рачунарски софтвери за симулацију рада електричних кола. 
Израда и управљање електромеханичким моделом. 

РЕСУРСИ И 
ПРОИЗВОДЊА

Електроенергетски систем. 
Производња, трансформација и пренос електричне енергије. 
Обновљиви извори електричне енергије. 
Електроинсталациони материјал и прибор. 
Кућне електричне инсталације. 
Састављање електричних кола 
Коришћење фазног испитивача и мерење електричних 
величина мултиметром. 
Електричне машине.
Електротехнички апарати и уређаји у домаћинству.
Основни електронике. 
Рециклажа
електронских компоненти.
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КОНСТРУКТОРСКО 
МОДЕЛОВАЊЕ

Моделовање електричних машина и уређаја. 
Огледи са електропанелима.
Коришћење интерфејса за управљање помоћу рачунара.
Израда једноставног школског робота сопствене конструкције 
или из конструкторског комплета.
Рад на пројекту:
– израда производа/модела;
– управљање моделом;
– представљање производа/модела.

Кључни појмови садржаја: електротехника, електроника, мехатроника, роботика, предузимљивост и иницијатива.

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Предмет Tехника и технологија намењен је развоју основних 
техничких компетенција ученика ради његовог оспособљавања за 
живот и рад у свету који се технички и технолошки брзо мења. Је-
дан од најважнијих задатака је да код ученика развија свест о томе 
да примена стечених знања и вештина у реалном окружењу под-
разумева стално стручно усавршавање и целоживотно учење, као 
и да је развијање предузимљивости један од важних предуслова 
личног и професионалног развоја. 

Програм наставе и учења за осми разред оријентисан је на 
остваривање исхода. 

Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на осно-
ву знања која су стекли учећи предмет Техника и технологија. 
Представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и вред-
ности ученика у пет наставних тема: Животно и радно окружење, 
Саобраћај, Техничка и дигитална писменост, Ресурси и производ-
ња и Конструкторско моделовање.

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Полазећи од датих исхода и садржаја наставник најпре креи-
ра свој годишњи – глобални план рада из кога ће касније развијати 
своје оперативне планове. Дефинисани исходи олакшавају настав-
нику даљу операционализацију исхода на ниво конкретне наставне 
јединице. При планирању треба, такође, имати у виду да се исходи 
разликују, да се неки лакше и брже могу остварити, али је за већи-
ну исхода потребно више времена и више различитих активности. 
Настава се не планира према структури уџбеника, јер ученици не 
треба да уче лекције по реду, већ да истражују уџбеник као један 
од извора података и информација како би развијали међупредмет-
не компетенције. Поред уџбеника, као једног од извора знања, на 
наставнику је да ученицима омогући увид и искуство коришћења 
и других извора сазнавања. 

Припрема за час подразумева дефинисање циља часа, кон-
кретизацију исхода у односу на циљ часа, планирање активности 
ученика и наставника у односу на исходе, начин провере оства-
рености исхода и избор наставних стратегија, метода и поступака 
учења и подучавања (водећи рачуна о предзнању, тј. искуству уче-
ника, које ће ученицима омогућити да савладају знања и вештине 
предвиђене дефинисаним исходима). 

Посете музејима технике, сајмовима и обиласке производ-
них и техничких објеката треба остваривати увек када за то по-
стоје услови, ради показивања савремених техничких достигнућа, 
савремених уређаја, технолошких процеса, радних операција и 
др. Када за то не постоје одговарајући услови, ученицима треба 
обезбедити мултимедијалне програме у којима је заступљена ова 
тематика.

С обзиром да је настава технике и технологије теоријско-
-практичног карактера, часове треба реализовати поделом оде-
љења на 2 (две) групе, са највише 20 ученика. Програм наставе и 
учења треба остваривати на спојеним часовима.

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Ученици у осмом разреду долазе са извесним знањем из 
области технике и технологије која су стекли у претходним разре-

дима, као и са одређеним животним искуствима у коришћењу ра-
зличитих уређаја.

Животно и радно окружење

У области Животно и радно окружење обрађују се садржаји 
првенствено везани за електротехнику, рачунарство и мехатрони-
ку. Уз помоћ различитих медија потребно је, у најкраћим цртама, 
приказати развој ових грана технике као и њихову међусобну по-
везаност. Путем примера навести ученике да анализирају утицај 
развоја наведених области на савремен начин живота. Указати на 
доприносе српских научника у развоју електротехнике и телеко-
муникација. Правилну употребу електричних апарата и уређаја у 
домаћинству треба представити ученицима што је могуће више на 
практичним примерима користећи доступна наставна средства и 
мултимедије, са посебним акцентом на уштеду енергије. Објасни-
ти разреде енергетске ефикасности електричних уређаја на основу 
којих ученик може извршити поређење електричних уређаја пре-
ма ефикасности. Навести значај примене енергетски ефикасних 
уређаја са аспекта екологије и економије. Посебно анализирати 
могуће опасности које се могу десити приликом коришћења елек-
тричних апарата и уређаја и евентуалне последице у случају не-
придржавања упутстава за њихово коришћење. Навести поступке 
деловања приликом струјног удара. За избор наставка школовања 
и будућег занимања потребно је навести ученицима значај зани-
мања из области електротехнике са примерима из свог животног 
окружења. 

Препоручени број часова за реализацију ове области је 6.

Саобраћај

Преглед карактеристика класичних саобраћајних средстава 
треба заокружити електронским подсистемима, као и конструк-
цијама и функцијама средстава на електрични погон и хибридних 
возила. Препоручује се да ученици самостално, путем доступних 
извора знања, истраже предности и недостатке возила на елек-
трични и хибридни погон и упореде их са конвенционалним вози-
лима. У ову сврху могуће је користити различите наставне методе 
(методу пројектне наставе, проблемску, истраживачки рад). 

Путем мултимедија приказати електрични и електронски си-
стем код саобраћајних средстава (путничка возила, мопеди). Еле-
менте система (уређаје за производњу и акумулацију електричне 
енергије, електропокретач, уређај за паљење радне смеше, уређаје 
за сигнализацију) повезати са претходним знањем ученика о по-
гонским машинама (моторима). Посебно обратити пажњу на на-
мену електронских уређаја (електронско убризгавање, сензори за 
кретање..) Осврнути се и на потребу исправности ових уређаја за 
безбедно учествовање у саобраћају. 

Преношење података на даљину чини посебан сегмент сао-
браћаја. Потребно је ученицима приближити телекомуникациону 
технологију и указати на убрзани развој телекомуникационих си-
стема и њихов утицај на живот. У овом сегменту обрадити пренос 
информација путем аудиовизуелних средстава (радио и телевизи-
ја), мобилне телефоније, GPS система, рачунарских и бежичних 
мрежа. Према могућностима и опреми, у овом делу искористити 
доступне уређаје (мобилне телефоне, таблете, рачунаре) и прак-
тично остварити међусобну комуникацију путем њих, користећи 
интернет сервисе (електронску пошту, видео конференције, кратке 
поруке) или мобилне апликације (Viber, WhatsApp).

Препоручени број часова за реализацију ове области је 6.
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Техничка и дигитална писменост

Упознати ученике са основним симболима и ознакама које се 
користе у електричним шемама и оспособити их за њихово црта-
ње. Приликом реализације ове активности користити једноставне 
шеме. Демонстрирати рад са софтвером за симулацију рада елек-
тричних кола примереним узрасту и предзнањима ученика. Креи-
рати вежбу у оквиру које ученици цртају електричну шему и ко-
ристе рачунарску симулацију за приказ њеног функционисања. 
Уколико материјално-техничке могућности дозвољавају, ученици 
потом састављају електричну шему на радном столу и демонстри-
рају њен рад. Можете користити аналогне и дигиталне компоненте.

Осмислити вежбе у којима ће ученици саставити и управља-
ти електромеханичким моделима користећи ИКТ и интерфејс. 
Сложеност модела прилагодити условима и опреми са којом шко-
ла располаже. Комбиновати знања и вештине из програмирања 
која ученици поседују са појашњењем функција и начина рада по-
јединих елемената модела. Уколико ученици раде са различитим 
моделима предвидети време за представљање појединачних реше-
ња у одељењу.

У најкраћим цртама упознати ученике са могућностима упра-
вљања процесима и стварима на даљину помоћу ИКТ-а (Internet of 
Things – интернет ствари).

Оспособити ученике да правилно читају и тумаче каракте-
ристике компоненти ИКТ уређаја. Демонстрирати њихов изглед и 
рад у складу са условима у школи. Осмислити активности у који-
ма ученици самостално или групно учествују са циљем истражи-
вања карактеристика нпр. рачунарских компоненти потребних за 
реализацију одређеног захтева/посла (играње одређене игре, рад 
са одређеним софтвером и сл.). У оквиру ове активности предви-
дети коришћење интернета и креирање/обликовање спецификаци-
је опреме од стране ученика поштујући основе пословне комуни-
кације и e-коресподенције.

Препоручен број часова за реализацију ове области је 18.

Ресурси и производња

На почетку изучавања ове области упознати ученике, на ин-
формативном нивоу, са електроенергетским системом наше зе-
мље. Шта га чини, које су потребе за електричном енергијом, а 
који потенцијали за производњу којима располажемо. 

Производњу, трансформацију и пренос електричне енергије 
објаснити уз помоћ мултимедије. У најкраћим цртама објаснити 
хидроелектране, термоелектране и нуклеарне електране, значај 
трансформисања електричне енергије у трансформаторским ста-
ницама, као и пренос електричне енергије далеководима и ниско-
напонском електричном мрежом, од произвођача до потрошача.

Садржаје у овој области, који су директно везани за живот и 
дело нашег научника Николе Тесле, увек посебно истаћи и нагласити.

Када је у питању производња електричне енергије, део са-
држаја посветити обновљивим изворима електричне енергије. Ту 
се пре свега мисли на: соларне електране, ветроелектране (аерое-
лектране), геотермалне електране, електране на биомасу, мини хи-
дроелектране и постројења за сагоревање комуналног отпада. Ове 
садржаје реализовати уз помоћ одговарајуће мултимедије. Са уче-
ницима анализирати значај и предности производње и коришћења 
обновљивих извора електричне енергија са аспекта заштите жи-
вотне средине. 

Уз помоћ узорака електроинсталационог материјала, као очи-
гледног наставног средства, или цртежа и мултимедије, објаснити 
ученицима својства и примену елетроинсталационог материјала 
(проводници, изолатори, инсталационе цеви и кутије, сијалична 
грла и сијалице, прекидачи, утичнице, утикачи, осигурачи, елек-
трично бројило, уклопни сат).

Уз помоћ одговарајућих шема и узорака склопљених струј-
них кола, објаснити ученицима, основна струјна кола кућне елек-
тричне инсталације (струјно коло прикључнице са уземљењем, 
сијалице са једнополним, серијским и наизменичним прекидачем). 
Тражити од ученика да у свесци нацртају шеме поменутих струј-
них кола.

Објаснити ученицима упрошћену шему и главне карактери-
стике трофазне електричне инсталације. При објашњавању кори-
стити електричну шему трофазне струје приказану на основи јед-
ног мањег стана.

Упознавање електроинсталационог материјала и прибора 
најефикасније се може остварити применом у различитим кон-
струкцијама струјних кола. На основу стечених теоријских знања 
ученици, уз помоћ наставника, практично састављају струјна кола 
кућне електричне инсталације (струјно коло сијалице са једнопол-
ним, серијским и наизменичним прекидачем...). Спајање елемена-
та струјних кола вршити уз помоћ пинова на монтажним испит-
ним плочама или лемљењем. Уколико се определите за лемљење, 
ученицима демонстрирати правилну и безбедну употребу елек-
тричне лемилице. Водити рачуна да се симулација струјних кола 
ради само са напонима до 24 V. 

Искористити практичан рад ученика за демонстрацију рада 
универзалним мерним инструментом (мултиметром). При прак-
тичном раду ученици треба да користе мултиметар за мерење 
електричних величина.

У овом делу области може се са ученицима урадити симула-
ција струјних кола уз помоћ бесплатних рачунарских програма на-
мењених за ту сврху.

У најкраћим цртама упознати ученике са електричним маши-
нама једносмерне и наизменичне струје, врстама и главним дело-
вима. Излагање поткрепити моделима електромотора.

Упознавање ученика са електротехничким апаратима и уре-
ђајима у домаћинству урадити уз помоћ мултимедије, слика или 
модела (пресека појединих кућних апарата и уређаја). Објаснити 
главне делове, принцип рада и начин одржавања најкоришћенијих 
електротермичких (решо, штедњак, пегла, грејалице, бојлер ...), 
електромеханички (усисивач, миксер, соковник, фрижидер, замр-
зивач, клима уређај ...) и комбинованих апарата и уређаја (фен за 
косу, ТА пећ, машина за прање веша, машина за прање судова ...). 
Овај део наставне области се може искористити за израду мулти-
медијалне презентације, тако што ће сваки ученик на истој прика-
зати и презентовати по један уређај у домаћинству. 

У оквиру електронике, кроз примере практичне примене, 
упознати ученике са основама на којима се заснива рад дигиталне 
технологије. Уз практични приказ, упознати ученике са основним 
електронским елементима (отпорници, кондензатори, завојни-
це, диоде, транзистори, интегрисана кола ...). Најавити коришће-
ње електронских елемената у оквиру практичног рада у следећој 
области Конструкторско моделовање.

На крају ове области упознати ученике са могућношћу и зна-
чајем рециклаже електронских компоненти са еколошког и еко-
номског аспекта.

Ову област реализовати у тесној корелацији са наставним 
садржајима физике, посебно са аспекта закона електротехнике на 
којима су засновани разни уређаји на електротермичком, електро-
механичком дејству електричне струје.

Препоручен број часова за реализацију ове области је 20.

Конструкторско моделовање

Ова област је сложенија јер се у њој по вертикали повезују 
садржаји како претходних разреда тако и осмог разреда. У овом 
делу програма ученици кроз практичан рад примењују претходно 
стечена знања и вештине кроз моделовање електричних машина и 
уређаја. То је неопходно пошто се та знања и вештине појављују и 
у реализацији делова пројекта.

У овом разреду треба заокружити целину о обновљивим 
изворима енергије. С обзиром да је у претходним разредима било 
речи о механичким и топлотним претварачима енергије у осмом 
разреду тежиште је на електричној енергији. Моделе који користе 
обновљиве изворе енергије ученици могу моделовати на различи-
те начине. Један од начина је извођење огледа са електропанели-
ма. У ту сврху довољно је радити на мањој плочи електропанела 
и помоћу мултиметара (унимера) мерити промене у зависности од 
количине светла. У оквиру пројекта могуће је израдити модел ве-
трогенератора.
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Са интрефејсом ученици су се упознали на нивоу „црне кути-
је” (black box). Практично приказати како функционише интерфејс 
да би, у каснијој фази, могли применити стечена знања на неком 
пројекту. Ученике треба упознати са основним деловима интрфеј-
са: напајање, улази и излази. На исти начин упознати основне де-
лове робота и саставити једноставан школски робот. 

С обзиром да је програм модуларног типа оставља се могућ-
ност да ученици изразе своје личне афинитете, способности, инте-
ресовања како би се определили за неке од понуђених могућности: 
израда модела електричних машина и уређаја, аутоматских систе-
ма, робота, електронских склопова и модела који користе обно-
вљиве изворе енергије. Садржаје треба реализовати кроз ученичке 
пројекте, од графичког представљања замисли, преко планирања, 
извршавања радних операција, маркетинга до процене и вредно-
вања. Наставити са алгоритамским приступом у конструкторском 
моделовању посебно у приступу развоја техничког стваралаштва 
– oд идеје до реализације. Потребно је да ученици користе подат-
ке из различитих извора, самостално проналазе информације о 
условима, потребама и начину реализације производа/модела ко-
ристећи ИКТ, израђују производ/модел, поштујући принципе еко-
номичног искоришћења материјала и рационалног одабира алата 
и машина примењујући процедуре у складу са принципима бе-
збедности на раду. У пројект се може укључити и више ученика 
(тимски рад) уколико је рад сложенији, односно ако се ученици за 
такав вид сарадње одлуче.

Када је пројекат реализован, ученици представљају резултате 
до којих су дошли. При томе треба омогућити да се самопроценом 

сопственог рада и рада других на основу постављених критерију-
ма развије размена ставова и мишљења. Да би унапредили процес 
рада на пројекту, треба подстицати употребу електронске кореспо-
денције. Исто тако треба реализовати активности које се односе на 
одређивање оквирне цене трошкова и вредност израђеног модела 
приликом представљања производа/модела.

Препоручен број часова за реализацију ове области је 18.

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се 
процес и продукти учења. 

У процесу оцењивања потребно је узети у обзир све актив-
ности ученика (уредност, систематичност, залагање, самоиниција-
тивност, креативност и др.). 

Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у пита-
њу, потребно је обавити са групом тако да се од сваког члана тра-
жи мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ 
(тзв. вршњачко оцењивање).

Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је да на-
ставник са ученицима договори показатеље на основу којих сви 
могу да прате напредак у учењу. На тај начин ученици ће бити 
подстакнути да промишљају о квалитету свог рада и начинима 
како га унапредити. Оцењивање тако постаје инструмент за напре-
довање у учењу. На основу резултата праћења и вредновања, зајед-
но са ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне 
стратегије учења. 

Назив предмета ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 
Циљ Циљ учења Информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање информацијама, безбедну комуникацију у дигиталном окружењу, 

креирање дигиталних садржаја и рачунарских програма за решавање различитих проблема у друштву које се развојем дигиталних технологија брзо 
мења.

Разред Осми
Годишњи фонд часова 34 часа

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ

– унесе и мења податке у табели;
– разликује типове података у ћелијама табеле;
– сортира и филтрира податке по задатом критеријуму;
– користи формуле за израчунавање статистика;
– представи визуелно податке на oдговарајући начин;
–  примени основне функције форматирања табеле, сачува је у пдф формату и 

одштампа;
–  приступи дељеном документу, коментарише и врши измене унутар дељеног 

документа;
– разуме на које све начине делимо личне податке приликом коришћења интернета;
–  разуме потенцијалне ризике дељења личних података путем интернета, поготову 

личних података деце;
– разуме везу између ризика на интернету и кршења права;
– објасни појам „отворени подаци”; 
–  успостави везу између отварања података и стварања услова за развој иновација и 

привредних грана за које су доступни отворени подаци;
– унесе серију (низ) података;
– изврши једноставне анализе низа података (израчуна збир, просек, проценте, ...);
–  графички представи низове података (у облику линијског, стубичастог или 

секторског дијаграма);
– унесе табеларне податке или их учита из локалних датотека и сними их;
–  изврши основне анализе и обраде табеларних података (по врстама и по 

колонама, сортирање, филтрирање, ...);
– изврши анализе које укључују статистике по групама;
– сарађује са осталим члановима групе у свим фазама пројектног задатка; 
– сараднички осмисли и спроведе фазе пројектног задатка; 
– самовреднује своју улогу у оквиру пројектног задатка/тима;
– креира рачунарске програме који доприносе решавању пројектног задатка;
–  поставља резултат свог рада на Интернет ради дељења са другима уз помоћ 

наставника;
–  вреднује своју улогу у групи при изради пројектног задатка и активности за које 

је био задужен.

ИКТ

Радно окружење програма за табеларне прорачуне.
Креирање радне табеле и унос података (нумерички, 
текстуални, датум, време....).
Формуле и функције. 
Примена формула за израчунавање статистика.
Сортирање и филтрирање података.
Груписање података и израчунавање статистика по групама. 
Визуелизација података – израда графикона.
Форматирање табеле (вредности и ћелија) и припрема за 
штампу.
Рачунарство у облаку – дељене табеле (нивои приступа, 
измене и коментари).

ДИГИТАЛНА
ПИСМЕНОСТ 

Заштита личних података.
Права детета у дигиталном добу
Отворени подаци.

РАЧУНАРСТВО 

Програмски језици и окружења погодни за анализу и обраду 
података (Jupyter, Octave, R, ...).
Унос података у једнодимензионе низове.
Једноставне анализе низова података помоћу библиотечких 
функција (сабирање, просек, минимум, максимум, 
сортирање, филтрирање).
Графичко представљање низова података.
Унос и представљање табеларно записаних података.
Анализе табеларно записаних података (нпр. просек сваке 
колоне, минимум сваке врсте, ...).
Обраде табеларно записаних података (сортирање, 
филтрирање, ...).
Груписање података и одређивање статистика за сваку групу.

ПРОЈЕКТНИ 
ЗАДАЦИ

Онлајн упитник (креирање – типови питања, дељење – нивои 
приступа и безбедност).
Онлајн упитник (прикупљање и обрада података, 
визуaлизација).
Отворени подаци.
Инфографик.
Управљање дигиталним уређајима (програмирање уређаја).
Фазе пројектног задатка од израде плана до представљања 
решења.
Израда пројектног задатка у корелацији са другим 
предметима.
Вредновање резултата пројектног задатка.

Кључни појмови садржаја: анализа података, табеларни прорачуни, статистика, визуaлизација података, дељене табеле, лични 
подаци, отворени подаци, инфографик
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УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Програм наставе и учења информатике и рачунарства, у дру-
гом циклусу основног образовања и васпитања, организован је по 
спиралном моделу и оријентисан је на остваривање исхода. Исхо-
ди су јасни и прецизни искази о томе шта ученик зна да уради и 
вредносно процени по завршетку процеса учења. Наставни про-
грам предмета информатика и рачунарство се састоји из три те-
матске целине: Информационо-комуникационе технологије (скр. 
ИКТ), Дигитална писменост и Рачунарство.

Да би сви ученици остварили предвиђене исходе, потребно 
је да наставник упозна специфичности начина учења својих уче-
ника и према њима планира и прилагођава наставне активности. 
Наставник треба да осмисли активности тако да укључују прак-
тичан рад уз примену ИКТ-а, повезивање различитих садржаја из 
других тема унутар самог предмета, као и са другим предметима. 
Пожељно је да планиране активности ученика на часу прати са-
жето и јасно упутство за реализацију задатка, уз евентуалну прет-
ходну демонстрацију поступка од стране наставника. Оставити 
простор за ученичку иницијативу и креативност – кроз дискусију 
са ученицима одабирати адекватне алате, концепте и стратегије 
за реализацију одређених активности. У току реализације плани-
раних активности радити на успостављању и неговању навика и 
понашања као што су поступност, аналитичност, истрајност, само-
сталност у раду, али и спремност на сарадњу и одговоран приступ 
тимском раду.

Достизање дефинисаних исхода може се остварити уз одре-
ђени степен слободе наставника како у избору метода рада, про-
грамских алата и технологија (рачунар, дигитални уређај...), тако и 
у редоследу и динамици реализације елемената различитих темат-
ских области. На интернету и у литератури се могу наћи примери 
добре праксе које, уз прилагођавање условима рада и поштовање 
ауторских права, треба користити у настави и учењу.

С обзиром на то да је настава овог предмета теоријско-прак-
тичног карактера часове треба остваривати са одељењем подеље-
ним на групе. Програм наставе и учења може се остваривати на 
самосталним или спојеним часовима у складу са могућностима 
школе. Подсетити ученике на значај поштовања правила која важе 
у кабинету и у раду са рачунарима и опремом, кроз демонстрацију 
и личну активност ученика (правилно укључивање, пријављива-
ње, коришћење, одјављивање и искључивање рачунара).

Наставницима се препоручује да у току осмог разреда, ради 
развијања међупредметних компетенција и остваривања корелаци-
је са другим предметима, реализују са ученицима најмање два про-
јектна задатка који обухватају теме и из других предмета. Време 
реализације пројектних задатака (једног из области ИКТ и Диги-
тална писменост и другог из области Рачунарство) одређује настав-
ник у договору са ученицима и са наставницима других предмета, 
који обухватају област изабране теме. При избору тема, понудити 
неколико пројектних тема и омогућити тимовима ученика да одабе-
ру ону која највише одговара њиховим интересовањима.

Предлог за реализацију програма

Ради лакшег планирања наставе даје се оријентациони пре-
длог броја часова по темама (укупан број часова за тему, број ча-
сова за обраду новог градива + број часова за утврђивање и систе-
матизацију градива). 

Информационо-комуникационе технологије (10) 

Дигитална писменост (2)

Рачунарство (12)

Пројектни задаци (10)

Приликом израде оперативних планова наставник распоређу-
је укупан број часова предвиђен за поједине теме по типовима ча-
сова (обрада новог градива, утврђивање и увежбавање, понавља-
ње, проверавање и систематизација знања), водећи рачуна о циљу 
предмета и исходима. 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Наставни програм усмерава наставника да наставни процес 
конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да плани-
ра како да оствари исходе, које методе и технике да примени, као и 
које активности ће за то одабрати. Дефинисани исходи показују на-
ставнику 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 који 
одговарају активностима планираним за конкретан час. Треба имати 
у виду да се исходи у програму разликују, да се неки могу лакше и 
брже остварити, док је за друге потребно више времена, више ра-
зличитих активности и рад на различитим садржајима. Исходе тре-
ба посматрати као циљ коме 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 изводе закључке. Основна улога наставника 
је да буде организатор наставног процеса, да подстиче, организује 
и усмерава активност ученика. Ученике треба упућивати да, осим 
уџбеника, користе и друге изворе знања, како би усвојена знања 
била трајнија и шира, а ученици оспособљени за примену у реша-
вању разноврсних задатака. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике 
рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, 
подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини инте-
ресантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облика рада зависи од 
наставних садржаја које треба реализовати на часу и предвиђених 
исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивиду-
алних карактеристика ученика. 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Анализа података

Анализа података и доношење закључака и одлука на осно-
ву података представља једну од најзначајнијих вештина у савре-
меном друштву. Стога је ова тема у фокусу током читавог осмог 
разреда, и подаци и њихова анализа се обрађују кроз све три те-
матске целине. У оквиру теме ИКТ, подаци се обрађују и анализи-
рају коришћењем програма за табеларне прорачуне, у оквиру теме 
Дигитална писменост прича се о поузданости података и значају 
заштите података и приватности, док се у оквиру теме Рачунар-
ство приказује обрада података применом специјализованих про-
грамских језика и окружења.

Подаци су у рачунарима обично организовани табеларно. На 
пример, информациони системи предузећа дају могућност извоза 
разних извештајa у облику табела. У последње време је све чешћа 
пракса да уместо традиционалних извештаја које можемо одштам-
пати и презентовати на папиру информациони систем извештај 
даје у форми Excel табеле у којој можемо сами да сортирамо, фил-
трирамо, групишемо и сумирамо податке, правимо дијаграме, а 
ако умемо, радимо и напредније анализе. Поред података извезе-
них из разних информационих система (на пример, електронских 
дневника школе), на располагању је све више отворених података 
који могу да се користе. Када се на вебу нуди преглед неких пода-
така, све се чешће очекује да постоји могућност преузимања ком-
плетних података, тако да свако може да их анализира како жели. 
Наравно, то је повезано и са политиком до које мере неко жели да 
отвори своје податке, али у случајевима када подаци треба да су 
јавно доступни очекује се да и у техничком смислу буду отворени.

У оквиру едукативних материјала за Информатику и рачунар-
ство за 8. разред треба да постоји неколико скупова података па-
жљиво припремљених за потребе наставе и учења. Као основа се 
могу користити отворени подаци или подаци из нечијег информа-
ционог система (уз одобрење власника података) које евентуално 
можемо додатно припремити да би били згоднији за наставу.

Подаци треба да буду из домена који су блиски ученицима. 
Један такав пример чини електронска дневничка евиденција уче-
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ника једног одељења или школе. Уз имена ученика, у једној табе-
ли се обично налазе њихове закључне оцене из различитих пред-
мета, а у другој њихови изостанци. Слично, може се посматрати 
табела резултата неког такмичења у којој су уз имена ученика 
доступни и називи школа одакле долазе, окрузи и поени ученика 
на појединачним задацима. Поред домена везаних за школу и на-
ставу, интересантан домен могу представљати спортски резултати 
и статистике појединих играча, затим подаци о музици и филмови-
ма и слично. Поред отворених, унапред припремљених података, 
препоручује се коришћење података који ученици сами креирају 
на основу примера из реалних животних ситуација: планирање и 
приказ кућног буџета, пригодан пример за пословање продавнице 
са одређеним бројем артикала, трошковник за летовање и слично.

Веома је значајно да ученици разумеју смисао различитих 
анализа података и да умеју да изведу закључке на основу доби-
јених резултата. Кроз мноштво примера обучити ученике да само-
стално могу да одреде анализе (статистике, графиконе) које ће им 
омогућити да на основу података дају одговоре на постављена пи-
тања, уоче правилности међу подацима, корелације и евентуалне 
узрочно-последичне зависности. 

Информационо-комуникационе технологије

Пре преласка на опис програма за табеларна израчунавања 
поновити укратко са ученицима значење појмова: податак, ин-
формација и информатика (са нагласком на примени и значају 
података и информација у савременом друштву, не инсистирајући 
на прецизним дефиницијама). Дискутовати о могућим начинима 
прикупљања података (из постојеће документације, анкетирањем, 
прикупљањем отворених података…), обраде прикупљених пода-
така, представљања података (подсећањем на раније уведене при-
мене табела у склопу текстуалних докумената и презентација са 
табелама) и преношења информација уз помоћ дигиталних уређаја 
у савременом друштву. Описати значење појма аутоматске обраде 
података и укратко описати различите могућности аутоматске об-
раде података.

Радно окружење изабраног програма за табеларне прорачуне

Представити изабрани програм за табеларне прорачуне и ње-
гову примену у различитим областима (нпр. креирање спискова, 
евиденција, израчунавање трошкова, прихода, расхода…). Навести 
примере из реалних животних ситуација у којима познавање рада 
у овим програмима олакшава обављање конкретних задатака (на 
пример, обрада резултата контролног задатка, израчунавање успе-
ха ученика одељења, вођење месечног буџета домаћинства. Поме-
нути занимања која имају потребу да користе овакве програме за 
разне прорачуне и вођење евиденције: економисти, рачуновође, 
инжeњери...).

Увести концепт радне табеле у изабраном програму, са освр-
том на раније употребљаване табеле за представљање података у 
програмима за обраду текста и/или израду мултимедијалних пре-
зентација.

Укратко описати улогу основних елемената радног окруже-
ња одабраног програма за табеларне прорачуне (менија, палета са 
алаткама, картица, статусне линије...). Увести појмове: радна све-
ска, радни лист (радна табела, табела), ћелија (поље), ред (врста), 
колона и опсег (распон) ћелија. Приликом рада са радним свеска-
ма које могу имати више радних листова (табела), приказати по-
ступак промене активног радног листа и именовања појединачних 
радних листова. Описати навигацију (кретање) кроз табелу (кори-
шћењем миша и тастатуре). За ефикасније кретањe кроз табелу ко-
ристити приказати основне пречице на тастатури.

Унос података

Описати поступак уноса података, водећи рачуна о типу по-
датака који се уноси. Демонстрирати унос целих бројева (бројева 
без децимала), реалних бројева (бројева са децималама), текста, 
датума, времена и новчаних валута. Нагласити предности нуме-
ричке тастатуре при уносу нумеричких података. Приказати мо-

гућност уноса текста у више редова у једну ћелију табеле. Скрену-
ти пажњу на различито поравнавање садржаја ћелија у зависности 
од типа података (и објаснити да су бројеви поравнати надесно, 
исто као код потписивања приликом сабирања у математици). 
Скренути пажњу на то да програми тип података одређују ауто-
матски, на основу садржаја ћелије, што може довести до неочеки-
ваног и нежељеног понашања (нпр. погрешног препознавања бро-
ја телефона који почиње са 06... или јединственог матичног броја 
грађана ЈМБГ, као нумеричког податка, до препознавања броја 
као датума и слично). Приказати поступке експлицитне промене 
типа податка (форматирања ћелија) на нивоу појединачних ћели-
ја, редова, колона и селектованих распона ћелија. Приказати по-
дешавање приказа бројева на одређени број децимала, као и при-
каза у облику процената. Приказати подешавање формата приказа 
датума и времена. Истаћи разлику између категорије података и 
формата приказа (на пример, податак категорије датум може бити 
приказан у формату са нумеричком, али у формату са текстуалном 
ознаком месеца, док број може бити приказан у облику процента 
или обичног децималног записа). Демонстрирати различит приказ 
и тумачење истог податка при промени формата ћелија.

Демонстрирати могућности копирања и премештања садржа-
ја ћелија, редова, колона или опсега. Демонстрирати могућности 
уметања и брисања редова тј. колона, као и промене редоследа ре-
дова тј. колона. Демонстрирати могућност претраге и замене садр-
жаја ћелија табеле.

Приказати поступак снимања радне табеле, учитавања пода-
така из снимљене радне табеле, као и увоза података из текстуал-
них датотека (података раздвојених зарезима, csv). Приказати мо-
гућност снимања табеле у облику шаблона.

Приказ, форматирање и штампање података из табеле

Приказати могућност сакривања и поновног приказивања ре-
дова и колона табеле. Приказати могућност поделе приказа табе-
ле (пре свега у сврху фиксирања линије заглавља која остаје при 
врху током скроловања садржаја веће табеле). Представити опције 
за побољшање прегледности података груписањем редова и коло-
на, као и замрзавањем изабране области (окна) како би иста била 
стално видљива при прегледу остатка садржаја радног листа.

Приказати могућности естетског подешавања и обликова-
ња садржаја табеле (подешавање боје ћелија, оквира, боје текста, 
фонта и његове величине, ширине колона, висине редова, порав-
навања текста у ћелијама и слично). Приказати могућности стили-
зовања ћелија унапред дефинисаним стиловима, као и конверзи-
је опсега ћелија у табелу са већ дефинисаним изгледом које нуди 
програм.

Приказати могућност спајања суседних ћелија и раздвајања 
групе ћелија на појединачне ћелије. Приказати примену у форма-
тирању насловних ћелија табеле и скренути пажњу на то да гру-
писање онемогућава разне обраде података из табеле (те га треба 
избегавати у централном делу табеле који садржи податке).

У склопу припреме за штампу представити могућности про-
грама за издвајање употребљене од неупотребљене радне површи-
не листа радне свеске. Приказати како је могуће извршити пре-
лом страница једног листа радне табеле уколико прелазе оквире 
формата штампане странице. Приказати штампу радног листа и 
радне табеле (пре свега у PDF документ). Указати на предности 
претходног прегледа пре саме штампе и опције: корекције марги-
на, оријентације и величине страница, области за штампу, прелома 
страница као и могућност понављања заглавља табеле на свакој 
одштампаној страници. Подсетити ученике на стандардна подеша-
вања штампе са којима су се већ сусретали у програмима за рад са 
текстом (избор страна за штампу, број копија, обострана штампа, 
скалирање садржаја ...).

Планирање организације података, креирање радне табеле

Нагласити важност планирања, које треба да претходи проце-
су креирања радне табеле у самом програму. Изабрати адекватан 
пример, близак ученицима како би уочили битне елементе органи-



29. јул 2019.  ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИК Број 10 – Страна 7

зације података у радној табели. Погодан пример, могао би бити 
представљање успеха ученика школе, изостанци ученика, табеле 
за такмичење. Напоменути и конкретне користи од израде таквих 
табела, на пример за разредног старешину или школу (за ове по-
требе могуће је креирати радну свеску – „Успех ученика осмог ра-
зреда”, радна свеска би могла имати: лист1 за 8/1, лист2 за 8/2... 
лист n – који би приказивао збирно податке за сва одељења осмог 
разреда)

Планирање организације података

За изабрани пример (креирање радне свеске: „Успех ученика 
осмог разреда”) приказати поступак планирања и креирања рад-
не свеске, свако одељење може да креира по један радни лист а 
наставник да преузме најбоље урађене примере за свако одељење 
и демонстрира повезивање радних листова и креирање радног ли-
ста успех ученика осмог разреда, израду графикона, шаблона и 
подели ученицима као пример за даљи рад на овом документу.

У поступку планирања, извршити са ученицима анализу по-
датака, које је потребно да садржи таква табела. Навести релевант-
не изворе за прикупљање података у окружењу на које се подаци 
односе (на пример, окружење школа, за извор изабрати Дневник 
рада одељења), планира конкретан скуп података који је потребан 
да би ученици могли да планирају обраду података (на пример из-
рачунавање појединачног просека по ученику и просека за сваки 
предмет, планирају које ћелије ће обухватити формулом, који ма-
тематички модел да примене и осмисле формулу која се може при-
менити у изабраном програму). Демонстрирати поступак избора 
одговарајућих функција, методе повезивања података уносом фор-
муле којом се одређује успех одељења. Демонстрира се и израда 
радног листа за потребне збирне податке за осми разред.

Описати укратко појмове ентитет и атрибути. Нагласити 
како је у уобичајеном поступку планирања радне табеле, потребно 
да се прво одреди шта је у задатку ентитет (у нашем примеру 
то је ученик) и како се може описати у табели помоћу атрибута 
(скуп карактеристика којима се описује ентитет: редни број, име, 
име родитеља, презиме, подаци о постигнутом успеху из предме-
та, као и владања, одређивање које оцене не улазе у просек и како 
се решава проблем са ...).

Уобичајено је да се ентитет (ученик) представља у једном 
реду (за сваког ученика по један ред табеле), а да се атрибути (ка-
рактеристике) представљају по колонама. Препоручити да при-
ликом планирања примене принцип, да сваки атрибут описује 
посебну карактеристику (свака колона носи назив издвојеног 
податка, на пример: уместо једне колоне „Име и презиме” треба 
одвојити у две колоне, са описима: „Име” и „Презиме” ученика).

Креирање табеле

Након планирања наставник описује поступак креирања 
радне свеске у изабраном програму за табеларне прорачуне. За 
опис ентитета (у нашем примеру: ученик), уобичајено је да се 
у првом реду са лева на десно уносе називи колона – атрибути 
(у нашем примеру: редни број, име, име родитеља, презиме, срп-
ски, први страни језик, историја, ...), а у сваком наредном врши 
се унос вредности за сваки од атрибута уписивањем одговарајуће 
вредности у засебној колони. Нагласити могућност додавања ко-
лона и редова иако нису планиране пре креирања радне свеске (у 
нашем примеру, ако нам је потребно да знамо број дечака и де-
војчица у одељењу, можемо да додамо посебну колону пол уместо 
да, на пример, све врсте са дечацима обојимо у плаву, а све врсте 
са девојчицама обојимо у црвену боју). Објаснити како је најбоље 
податке записати у табеларној форми, да би се касније једностав-
није и ефикасније са њима радило (на пример, да први ред садржи 
наслове колона, да нема спајања ћелија, да су сви подаци у пове-
заном правоугаоном распону ћелија, да су евентуални додатни по-
даци, на пример, напомене раздвојени празним редом од главног 
дела табеле). Демонстрирати предности овакве организације (на 
пример, кроз аутоматско сортирање без експлицитног означавања 
распона).

Објаснити да се подаци могу уносити било на један радни 
лист у једној табели (представљање ученика свих одељења на рад-
ном листу „осми разред”), или да користимо више табела односно 
више листова (у нашем примеру, ако се креира само једна радна 
табела са успехом ученика осмог разреда, подаци о свим ученици-
ма могу бити унети у исту табелу тако што се додаје колона у којој 
ће бити приказана ознака одељења, или да решење представимо 
креирањем посебне табеле за свако одељење, где се сваки лист та-
беле може именовати ознаком одељења).

Сортирање података

Описати појам сортирање. Представити поступак који се 
примењује приликом сортирања, на примеру сортирања нумерич-
ких и текстуалних података. На реалним примерима илустровати 
потребу за сортирањем података. Сортирање вршимо у циљу одре-
ђивања редоследа ентитета на изабраном примеру (на нашем 
примеру, редоследа ентитета ученика: сортирањем ученика јед-
ног одељења на основу презимена или на основу просечне оцене 
за успех), у циљу груписања ентитета пре одређивања статистика 
појединачних група (на пример, сортирање учесника такмичења 
на основу школе из које долазе, разреда који похађају ако се сви 
налазе у истој радној табели, пре израчунавања просечног броја 
поена за сваку школу или разред), у циљу уочавања и уклањања 
дупликата (на пример, одређивања броја пријављених учесника 
семинара, ако су се неки учесници грешком пријавили више пута), 
у циљу упоређивања два списка и слично. Приказати могућност 
сортирања редова на основу вредности у одабраној колони. Де-
финисати растући/неопадајући и опадајући/нерастући поредак и 
приказати поступак којим се бира поредак приликом сортирања. 
Дискутовати подразумевани поредак нумеричких и текстуалних 
података (абецедни – лексикографски поредак). Приказати поступ-
ке које треба применити у програму за табеларна израчунавања за 
потребе сортирања на основу више критеријума, тј. по подацима 
у више колона (објаснити значење појма на конкретном примеру, 
сортирати ученике на основу презимена, а оне са истим презиме-
ном на основу имена или сортирати ученике на основу одељења 
из које долазе, а оне из истог одељења на основу просечне оце-
не). Нагласити да се приликом сортирања најчешће сортирају ре-
дови (утврђује се редослед редова), али да је могуће сортирати и 
променити редослед колона табеле (овај поступак није неопходно 
демонстрирати). Нагласити важност претходног селектовања пре 
примене поступка сортирања (ако постоји селекција дела табе-
ле, сортира се извршава само на селектовани распон, што некада 
може довести до грешака).

Елементарне статистике, формуле, функције

Описати појам статистика (навести препознатљиве при-
мере статистичких података на нивоу одељења и указати на свр-
ху, као на пример: број дечака/број девојчица у односу на укупан 
број ученика у одељењу, говори о родној заступљености ученика у 
одељењу). Најважније статистике серија података су: број подата-
ка у серији, збир, аритметичка средина, минимум и максимум. Де-
монстрирати неколико начина како се ове статистике израчунавају 
за одређени распон ћелија или целе врсте или колоне. Приказати 
очитавање статистика селектованих ћелија са статусне линије. 
Приказати како се збир може израчунати применом алатке за ауто-
матско сумирање. Истаћи добру праксу да се вредност статистике 
раздвоји празним редом од табеле. Увести појам формуле, адресе 
ћелије (нпр. A3) и адресе распона ћелија (нпр. A3:B5). Скренути 
пажњу на обавезност навођења знака једнако на почетку форму-
ле. Скренути пажњу на разлику између приказа формуле у пољу 
за унос података и приказа њене вредности у ћелији. Рећи да се 
формуле могу користити за израчунавање вредности елементар-
них математичких израза, али да им то није главна намена. При-
казати употребу функција SUM, COUNT, MAX, MIN, AVERAGE 
(Корелирати појмове који се употребљавати и математичке моде-
ле који су у основи ових функција). Дискутовати утицај празних 
ћелија и ћелија које не садрже нумеричке вредности на резултат 
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(приказати функције COUNTA, COUNTBLANK, АVERAGEA и 
слично). Поменути да поред ових основних статистичких функци-
ја програми за табеларна израчунавања имају могућност израчу-
навања вредности много ширег скупа функција, приказати палету 
за избор функција и продискутовати основне категорије функција 
(математичке, финансијске, статистичке...), без инсистирања на 
детаљима појединачних функција (Приказати употребу функције 
IF на изабраном примеру, поступак и начин приказивања одгова-
рајуће вредности за успех ученика исписује у одговарајућој ћелији 
текст „одличан”, уколико су у ћелији за просечну оцену добијене 
вредности „веће или једнаке 4,5”).

Копирање формула, адресирање

Приказати могућност да се формула примењена на једну вр-
сту/колону примени на друге врсте/колоне. Један начин предста-
вља копирање садржаја ћелије са формулом, а други представља 
развлачење ћелије мишем преко суседних ћелија које треба да са-
држе исту формулу. Увести појам релативне адресе и описати како 
се релативне адресе аутоматски мењају приликом копирања фор-
муле из једне у другу ћелију (приказати поступак копирања фор-
муле, креирањем формуле у првој ћелији колоне просечна оцена 
и демонстрирати превлачење, дискутовати садржаје по случајном 
узорку у колони).

Приказати могућност креирања колона са изведеним вред-
ностима коришћењем копирања формула у којима се користе ре-
лативне адресе (на пример, ако је у једној колони дата јединична 
цена, а у другој количина робе, креирати колону која садржи укуп-
ну цену сваког производа).

Приказати могућност копирања вредности израчунатих фор-
мулама (а не самих формула), помоћу опције специјалног лепље-
ња (енгл. paste special).

Навести примере у којима релативно адресирање није пожељ-
но и у којима се приликом копирања формуле жели реферисање ка 
истој, фиксној адреси. Увести појам апсолутног адресирања (нпр. 
$A$3) и мешовитог адресирања (нпр. $A3 или А$3) чијим се ко-
ришћењем у формулама то постиже (на нашем примеру проценат 
броја дечака или броја девојчица у односу на укупан број ученика у 
одељењу/разреду). Увести могућност именовања појединачних ће-
лија или распона ћелија и коришћење таквих имена у формулама.

Филтрирање података

Дефинисати филтрирање као поступак издвајања података 
који одговарају неком критеријуму (на пример, издвојити податке 
о ученицима из исте школе, у нашем примеру; издвојити податке 
о ученицима који имају „одличан” успех, просечну оцену 5,00, у 
некој табели која прати изостајање ученика оне који имају више од 
50 оправданих изостанака или ако се прави табела која прати кућ-
ни буџет, издвојити податке о уплатама током марта текуће годи-
не). Приказати поступак уметања падајућих менија за филтрирање 
у наслове колона и филтрирање њиховом применом.

Приказати израчунавање статистика само оних редова које 
задовољавају одређени критеријум. Увести функције COUNTIF, 
SUMIF, AVERAGEIF и слично. Приказати израчунавање статисти-
ка након филтрирања података применом функције SUBTOTAL 
или применом функција COUNTVISIBLE, SUMVISIBLE, AVERA-
GEVISIBLE и слично.

Груписање података и статистике појединачних група

У неким ситуацијама желимо да израчунамо статистике уну-
тар појединачних група у табели. На пример, уколико у нашу та-
белу успех ученика додамо и изостајање за сваког ученика и из-
рачунамо укупан број изостанака, можемо ако нам је то потребно 
да израчунамо просечни број оправданих изостанака унутар сваке 
категорије успеха ученика (да бисмо проверили да ли ученици са 
слабијим успехом више изостају него они са бољим). Приказати 
како се груписање може остварити сортирањем података по кључу 
на основу којег се врши груписање и како се након тога статистике 
за сваку групу могу добити израчунавањем суб-тотала.

Алтернативни приступ којим се ово може постићи је креира-
ње изведене (пивот табеле). Описати значење термина изведена 
табела, приказати на конкретном примеру поступак који треба 
применити, како би се креирала изведена табела. Приказати вари-
јанте у којој се израчунавају статистике података груписаних на 
основу једног и на основу два критеријума (на пример, просечна 
оцена из математике за свако од одељења, а затим просечна оцена 
из математике за свако одељење и сваку категорију успеха). При-
казати израчунавање различитих статистика (броја података у сва-
кој групи, збира, просека, минимума, максимума). Скренути па-
жњу на то да се садржај изведених табела не ажурира аутоматски 
приликом измене оригиналних података.

Визуeлизација података

Нагласити да је један од видова визуализације података и сама 
табела, али да се појам визуелизација најчешће односи на графичко 
представљање података. Указати на предности графичког приказа 
података у смислу лакшег разумевања и анализе података у односу 
на табеларни приказ. Представити могућности креирања различи-
тих типова графикона (линијски, стубичасти, секторски) и мини 
графикона (енгл. sparklines), као и коришћење већ уграђених модела 
форматирања. Нагласити значај одабира података који се стављају 
на координате осе (приказати и на изабраном примеру, радног листа 
успех ученика осмог разреда на посебним табелама успех по оде-
љењима, просечан број изостанака по одељењима, проширити ана-
лизу у односу на просек у школи, а за очитавање са графика могу 
се посматрати максимални, минимални резултати одељења у одно-
су на просек у школи и сл.). Приказати могућност визуелизације и 
упоређивања више серија података на истом графикону (на пример, 
кретање температура у два удаљена града током истог временског 
периода). Приказати коришћење и подешавање легенде на графико-
нима. Демонстрирати како се графички приказ података аутоматски 
ажурира при измени вредности у оним ћелијама које су обухваћене 
(референциране) при креирању графичког приказа. Указати на мо-
гућности накнадних корекција креираних графикона које се тичу: 
измена типа графикона, селекције података за приказ, замене редова 
и колона, натписа (као на пример при врху придружити нумеричку 
вредност) као и форматирања приказаног садржаја.

Форматирање табеле и припрема за штампу

Истаћи важност лако читљивог приказа података при поде-
шавању: висине колона и ширине редова, избору фонта и порав-
нања садржаја, истицања појединачних ћелија или опсега ћелија 
– уоквиравањем, бојењем или сенчењем. При том приказати мо-
гућности стилизовања ћелија унапред дефинисаним стиловима, 
као и конверзије опсега ћелија у табелу са већ дефинисаним изгле-
дом које нуди програм.

Представити опције за побољшање прегледности података 
груписањем редова и колона, као и замрзавањем изабране области 
(окна) како би иста била стално видљива при прегледу остатка са-
држаја радног листа.

Указати на предности претходног прегледа пре саме штампе 
и опције: корекције маргина, оријентације и величине страница, 
области за штампу, прелома страница као и могућност понављања 
заглавља табеле на свакој одштампаној страници. Подсетити уче-
нике на стандардна подешавања штампе са којима су се већ сусре-
тали у програмима за рад са текстом (избор страна за штампу, број 
копија, обострана штампа, скалирање садржаја ...).

За сваки пример демонстрирати селектовање: ћелија, опсега 
ћелија, зоне за штампање, приказ пре штампе, подешавање оквира 
ћелија и табеле, копирање, лепљење формула и функција и других са-
држаја, подешавање ширине колоне, висине реда, повезивање и цен-
трирање садржаја у табелу (Wrap text и Marge&Center), форматирање 
слова и нумеричких података и израду и форматирање графикона.

Рачунарство у облаку – дељене табеле

Подсетити ученике на појам који су већ сретали, рачунар-
ство у облаку. Нагласити две основе особине које рачунарство у 
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облаку омогућава: складиштење и дељење датотека. Обновити са 
ученицима појмове дељени диск, дељени документи и креирање 
и отпремање датотеке. Објаснити креирање онлајн табеларног до-
кумента преко опције табеле Гугл табеле, унос и едитовање пода-
така, дељење табеле и права приступа (може да измени, може да 
коментарише и може да види).

Дигитална писменост

Отворити наставну тему разговором са ученицима чији је 
циљ да осигура њихово разумевање природе личних података и 
начина на које се они деле и злоупотребљавају у дигиталном окру-
жењу. Право на заштиту личних података и приватности јесте 
једно од основних људских права које је, наглим развојем диги-
талне технологије и интернета, озбиљно доведено у питање. У ери 
великих података, лични подаци третирају се као „нова нафта”. 
Наставник треба да упозна ученике како се користе подаци које о 
корисницима интернета, њиховим активностима и понашању, при-
купљају претраживачи интернет страница, саме интернет страни-
це и друштвене мреже. Посебну пажњу треба посветити креирању 
личног профила ученика на интернету, било да је у питању играње 
видео-игара, друштвене мреже или веб-сајтови за учење. 

Наставник треба да упозна ученике и са правима детета про-
писаним Конвенцијом о правима детета и појасни да се она одно-
се и на дигитално окружење. Уместо питања да ли права детета 
важе и у дигиталном свету, стручњаци су покренули друго пита-
ње: како осигурати пуно поштовање права детета у дигиталном 
свету. С обзиром на то да је Конвенција о правима детета најва-
жнији међународни документ којим се штите права детета, настав-
ник посебно треба да упозна ученике са члановима 2, 16, 17, 19, 34 
и 35. Конвенције, стављајући их у контекст ризика и кршења права 
деце на интернету (изложеност дигиталном насиљу; говор мржње, 
стереотипу, предрасуде; изложеност непримереним садржајима; 
злоупотреба личних података и идентитета).

Наставник треба да подстакне ученике да идентификују на-
чине на које одрасли својим понашањем у дигиталном окружењу 
крше право детета на приватност, као и да им помогне да разумеју 
улогу одраслих (родитеља, наставника, креатора интернет садр-
жаја и јавних политика) у заштити њихових права у дигиталном 
окружењу. Препознавање узрасних ограничења за коришћење ра-
зличитих сервиса на интернету такође је од виталног значаја за 
осигурање безбедности ученика у дигиталном простору.

Наставник упознаје ученике са начинима сакупљања и обра-
де података. Предочава ученицима везу између грађанских права и 
обраде података, као и да Република Србија има институцију Пове-
реника за информације од јавног значаја и заштиту података о лич-
ности. Уводи појам отворени подаци и појашњава начине пронала-
жења, приступања и преузимања са нагласком да треба наводити 
извор са кога су преузети, приликом коришћења ових података. По-
себну пажњу наставник треба да посвети објашњењу везе између 
отварања података и генерисања нових радних места, те остварива-
ња економске добити кроз рад у професијама везаним за сакупља-
ње података, администрацију база података, анализу података и сл.

Рачунарство

Осим у програмима за табеларна израчунавања анализу по-
датака могуће је вршити и у специјализованим програмским јези-
цима и окружењима. У данашње време најпопуларнија окружења 
тог типа су Jupyther/Python, R studio и Matlab тј. Octave. Овај при-
ступ анализи података често не одмењује него допуњује програме 
за табеларна израчунавања. Подаци се из информационих система 
и репозиторијума отворених података често могу добити у форма-
тима програма за табеларна израчунавања. Програми за табеларна 
израчунавања су веома погодни за преглед тих података и могу се 
веома једноставно користити за унос, измену и једноставније об-
раде података. Са друге стране, обрада података из програмских 
језика доноси одређене предности и нове квалитете.

– Једна од важних предности је то што је сваки поступак об-
раде података експлицитно записан и лако га је поделити са дру-

гима у текстуалном облику (није потребно објашњавати шта је 
потребно урадити кроз кориснички интерфејс апликације). Разу-
мевање смисла добијених статистика много је једноставније када 
се гледа експлицитно описани алгоритам који их описује, него 
када је поступак израчунавања раштркан кроз ћелије табеле (а у 
неким случајевима, попут сортирања, потпуно сакривен).

– Лако је пронаћи готова решења и прилагодити их нашим по-
требама (модификацијом и проширивањем преузетих скриптова).

– Примена постојећих анализа на нове податке постаје веома 
једноставна, јер скриптови који описују поступак остају неизме-
њени и само је потребно изменити назив датотеке у којој се пода-
ци налазе. На пример, ако желимо да израчунамо просечни број 
изостанака за 10 најбољих ученика у одељењу у програм за табе-
ларна израчунавања бисмо увезли податке из електронског днев-
ника, затим бисмо их сортирали по просечној оцени опадајуће и 
онда бисмо у неку ћелију унели формулу у којој би се израчунавао 
просечан број изостанака првих 20 врста тако сортиране табеле. 
Ако бисмо исту анализу хтели да урадимо за неко друго одељење 
или за исто време у наредном полугодишту, исти низ акција (увоз 
података у табелу, сортирање, додавање формуле за просечан број 
изостанака) бисмо морали да поновимо и у другој табели. Са дру-
ге стране, та анализа се може описати веома једноставним скрип-
том који се затим може применити на било које одељење (једно-
ставном изменом имена датотеке у којој се подаци о том одељењу 
налазе) или на ажурирану табелу за подацима (једноставним по-
новним покретањем скрипта).

– Обрада више скупова података истовремено се своди на то 
да се скрипт који обрађује податке из једне датотеке окружи пе-
тљом у којој се из листе узима једна по једна путања до датотеке 
са подацима који ће се обрађивати (на пример, у петљи је могуће 
обрађивати једно по једно одељење).

Иако су сви подаци који се обрађују обично записани табелар-
но, једноставније анализе обично подразумевају анализе поједи-
начних врста тј. колона, тако да се за почетак може претпоставити 
да су подаци који се обрађују записани у облику низа (листе, век-
тора) података. Приказати како се у програмском језику могу унети 
низови података разног типа (низови целобројних вредности, низо-
ви реалних вредности, низови ниски, низови логичких вредности).

Приказати ученицима основне начине анализе низова пода-
така (коришћењем библиотечке функционалности): израчунавање 
дужине низа података, израчунавање збира, просека (аритметичке 
средине), најмање и највеће вредности (минимума и максимума), 
сортирање података у неопадајућем и нерастућем редоследу, фил-
трирање (издвајање елемената низа који задовољавају дато свој-
ство), пресликавање (примену одређене функције тј. трансформа-
ције на сваки елемент низа) и фреквенцијску анализу (одређивање 
броја појављивања разних вредности у низу). Описати смисао сва-
ке од наведених статистика и њихово коришћење увежбавати на 
реалним примерима из домена блиских ученицима.

Приказати ученицима могућност визуализације низова пода-
така у различитим облицима (линијски графикон, стубичасти гра-
фикон, секторски (пита) графикон).

Иако се сви табеларно записани подаци могу представити по-
јединачним низовима (где сваки низ чува податке из појединачне 
колоне), програмска окружења за анализу података пружају специ-
јализоване структуре за представљање табеларно записаних пода-
така. Приказати поступак анализе појединачних колона табеле или 
групе колона (на пример, у табели која садржи имена, презимена 
ученика и закључне оцене из свих предмета, приказати израчуна-
вање просечне или минималне оцене за сваки предмет). Приказа-
ти поступак сортирања табеле на основу неког кључа (вредности 
неке колоне), филтрирање табеле (издвајање врста које у некој 
колони садрже вредност која задовољава дати критеријум) и фре-
квенцијску анализу (одређивање броја појављивања разних вред-
ности у некој колони).

Пројектни задаци

Десет часова током године предвиђено је за израду и евалуа-
цију пројектних задатака. Наставник може да одабере како ће тих 
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10 часова распоредити током школске године (на пример, могуће 
је свих 10 часова реализовати на самом крају школске године, а 
могуће је 6 часа реализовати на крају првог, а 4 часа на крају дру-
гог полугодишта).

Наставник дефинише неколико тема пројектних задатака које 
погодују развијању међупредметних компетенција, подстичу ини-
цијативу и креативност, функционализују раније стечена знања, 
као и формирање вредносних ставова ученика. И у овом разреду, 
пројектни задаци подразумевају корелацију и сарадњу са настав-
ницима осталих предмета. Теме треба да буду што ближе реалном 
животу и релевантне за ученике. Приликом дефинисања тема про-
јектних задатака, наставник може да се ослони и на пројекте који 
су реализовани претходне школске године и пројектне теме пове-
же са утврђивањем и евалуацијом њихових резултата.

Ослањајући се на праксу утврђену у претходна три разреда, 
наставник реализацију пројектног задатка у највећој мери препу-
шта ученицима. Ученици бирају једну од понуђених тема, а затим, 
у оквиру својих тимова, самостално планирају фазе реализације, 
у складу са расположивим временом, ресурсима и сложеношћу 
одабране теме. Наставник има улогу ментора – он прати и благо 
усмерава ученике док пролазе кроз све фазе рада на пројектном за-
датку, при чему наставник подстиче ученике да темељно осмисле 
сваки од корака, дискусију у оквиру тимова и сараднички долазе 
до решења. Циљ наставника је да, током реализације пројектних 
задатака, креира образовно окружење које погодује развијању и 
неговању: поступности, повезивања и изградње сопствених стра-
тегија учења, вршњачког учења, вредновања и самовредновања 
постигнућа.

На крају пројеката, ученици треба да сумирају резултате и из-
веду закључке. Пожељно је да се главни закључци визуелно прика-
жу, у форми инфографика и презентују наставнику, осталим учени-
цима, али и ширем аудиторијуму (могу се поставити на интернет, 
приказати родитељима, ...). Најбоље би било да наставник унапред 
припреми туторијале за израду инфографика и подстакне ученике 
да их изуче код куће, а да у школи примене приказане технике.

У наставку су предлози пројектних задатака за тему анализе 
података која је заступљена у осмом разреду кроз све три области 
(ИКТ, Дигитална писменост и Рачунарство). Поред ове, настав-
ник може ученицима понудити одређени број пројектних задатака 
на тему Управљање дигиталним уређајима. При дефинисању теме 
пројеката наставник може да се ослони на предлоге дате у настав-
ку или да у складу са њима предложи нове теме.

1. Пројектни задатак на тему прикупљања и анализе података 

У складу са основним концептом предмета у 8. разреду, овај 
пројекат би било пожељно урадити тако што би се прикупили по-
даци (на пример, помоћу онлајн упитника), једноставно обрадили 
у програмима за табеларна израчунавања, а затим детаљније ана-
лизирали из специјализованог програмског окружења и програм-
ског језика. Примери тема за пројектне задатке су:

– Сврха и начини на које се користи дигитална технологија у 
мојој школи. Ученици састављају листу релевантних питања, кре-
ирају онлајн упитник, прикупљају и обрађују податке које, затим 
приказују у форми инфорграфике.

– Шта желимо – будућа занимања. Ученици бирају најмање 
три образовна профила средње школе коју би желели да упишу и 
за сваки је потребно да пронађу податак о минималном потребном 
броју бодова за упис прошле године (http://www.upis.mpn.gov.rs/). 
Податке агрегирају у дељеној табели са дозволом за унос измена. 
Дељена табела може да садржи: презиме и име ученика осмог ра-
зреда, одељење, шифру првог профила, минимум бодова за први 
профил, шифру другог профила, минимум бодова за други про-
фил, шифру трећег профила и минимум бодова за трећи профил. 
Више ученика заједнички обрађује исту дељену табелу коришће-
њем одговарајућег софтвера „у облаку”. Наставник приказује по-
ступак преузимања већ креиране табеле офлајн уз објашњење како 
се таква табела може прилагодити и допунити онлајн, обликовати 
уз употребу одговарајућих алата. На основу података из табеле, 
ученици креирају одговарајући инфорграфик. 

– Завршни испит: моја школа и школе из окружења. На ин-
тернету, ученици проналазе податке који се односе на постигнућа 
на завршном испиту – просечан број бодова са сва три теста, про-
сечан број бодова на основу успеха; пореде постигнућа на завр-
шном испиту са бодовима на основу успеха; утврђују праведност 
оцењивања у школама; пореде школе, приказују закључке у форми 
инфорграфика.

– Анализа прошлогодишњих пројеката. Резултате прошлого-
дишњих пројеката ученици могу да обраде по месецима, а затим и 
да утврде чињенице попут просечног броја посетилаца, прегледа 
видео-туторијала...

– Популарни филмови и музика. Ученици на интернету про-
налазе отворене податке о филмовима или музици, врше анализе 
тих података и изводе интересантне закључке (на пример, прона-
лази најпопуларније глумце или редитеље који су највише експе-
риментисали тиме што су снимали и веома популарне и веома не-
популарне филмове).

– Анализа саобраћајних несрећа. На основу отворених пода-
така о саобраћајним незгодама ученици доносе закључке о ризич-
ном понашању у саобраћају. 

– Занимљиве статистике у НБА. На интернету, ученици про-
налазе податке о учинку појединих кошаркаша и покушавају да о 
њима прикупе интересантне статистике, на пример, да пронађе се-
бичне играче који су имали највећи проценат утакмица са трипл-
-дабл учинком у којима је њихов тим изгубио, а затим добијене ре-
зултате приказују у форми инфорграфика.

Пожељно је да сви инфографици буду приказани на сајту 
школе, а неки од њих и коришћени у пракси: на родитељским са-
станцима, приликом представљања школе родитељима будућих 
првака и сл.

2. Пројектни задатак за тему Управљање дигиталним 
уређајима (програмирање уређаја)

У зависности од инфраструктуре школе (поседовањa Андро-
ид уређаја, ЛЕГО EV3 робота, Micro:bit или Arduino уређаја) и 
претходног искуства ученика у овој области, један од пројектних 
задатака може бити посвећен управљању дигиталним уређајима. 

Захваљујући употреби паметних телефона у свакодневном 
животу, телефоне можемо користити за контролу различитих уре-
ђаја и робота. На пример, робот може да зна где се налази и где у 
зависности од информација које је добио од ГПС сензора паметног 
телефона; такође, може остварити своје кретање кроз сензор ори-
јентације телефона; Штавише, уз помоћ телефона, тачније екрана 
осетљивог на додир, корисник може лако да прикупи различите 
информације о понашању робота или физичким и дигиталним 
уређајима; Коначно, робот може искористити камеру на телефону 
као „очи” за кретање и детектовање предмета у простору. Све ове 
функције могу се имплементирати са Андроид уређајима и ЛЕГО 
EV3 роботима, Micro:bit или Arduino. Користећи графичко окру-
жење App Inventora могуће је да ученици на основу претходних 
знања из програмирања креирају апликацију за паметни телефон. 
Кроз овај модул се ученици подучавају о креирању апликација за 
покретање уређаја/робота повезујући своја знања са знањима која 
стичу из предмета Техника и технологија. Такође, кроз овај модул 
ученици се упознају са основама Интернет ствари (IoT) тако што 
ће ученици креирати апликације које се могу повезати са физич-
ким и дигиталним уређајима свуда око нас.

Ученици могу да направе апликације које контролишу све-
тла, дугмад, зујалице, моторе, роботе, електричне уређаје и све 
већи спектар дигиталних уређаја. Могу се користити сензори за 
снимање података, и то температуре, звука, интензитета светло-
сти, боје, влаге, покрета, додира, број откуцаја срца и још много 
тога. За креирање IoT апликација потребни су уређаји као што су 
Ардуино или Миcro:bit који се могу повезати с различитим уређа-
јима (моторима, сензорима) са којима може да се комуницира пре-
ко паметног телефона. 

Пре преласка на израду мобилних апликација дискутовати са 
ученицима о мобилним апликацијама које користе свакодневно. 
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Представити изабрани програм за израду мобилних аплика-
ција и његову примену у најразличитијим областима (образовање, 
банкарство, туризам, култура, забава,...).

Укратко описати улогу основних елемената радног окруже-
ња одабраног програма за израду мобилне апликације (менија, 
палета са алаткама, едитора, картица, статусне линије...). Увести 
појмове: компоненте, догађаји, понашање апликације (шта ће се 
десити са апликацијом ако кориник кликне на дугме...). Прили-
ком рада са компонентама разумети разлику између видљивих и 
невидљивих компоненти. Својства компоненте су попут ћелија у 
програмима за прорачуне: могу се мењати и дефинисати им по-
четно стање да ли су видљиве или не. Oписати улогу основних 
компоненти (User Interface компоненте, Layout компоненте, Media 
компоненте, Drawing и Animation компоненте, Map компонен-
те, Sensor компоненте, Social компоненте, Storage компоненте, 
Connectivity компоненте, LEGO® MINDSTORMS® компоненте, 
Experimental компоненте) и њихових својстава (особина). Свака 
компонента може имати методе, догађаје и својства. Упознавање 
са основним концептом рада мобилних апликација. Упознати се са 
начинима повезивања физичких и дигиталних уређаја. Већина мо-
дерних апликација не изводи гомилу инструкција у унапред одре-
ђеном редоследу; уместо тога, оне реагује на догађаје – најчешће 
догађаје које покреће крајњи корисник апликације. На пример, ако 
корисник притисне дугме, апликација одговара обављањем неке 
операције (нпр. слање текстуалне поруке,...). За телефоне и уређа-
је са екраном осетљивим на додир, поступак превлачења прстију 
преко екрана је још један догађај. Апликација може да одговори 
на тај догађај (превлачења прста преко екрана) тако што ће по-
вући линију од тачке у којој је прст прво дотакао екран до тачке 
где прст више није у контакту са екраном. Упознавање са основ-
ним типовима догађаја: кориснички догађај (Initialization events), 
догађај повезан са временом (Timer event) и догађај анимације 
(Animation events) и екстерни догађај (External events). Подсети-
ти ученике о разгранатим структурама које „раде” по принципу 
„постављања питања” апликацији. То значи да је потребно питати 
податке које је апликација сачувала и на основу одговора одреди-
ти правац (грану) извршавања, односно манипулисања подацима. 
Такве апликације имају условне гране, потребно је обновити гра-
нање кроз блокове if и if-else са којима су се ученици раније срета-
ли код блоковског програмирања. На пример, ако је играч освојио 
више од 90 поена онда је играч победио. Поред постављања пита-
ња и гранања на основу одговора, одговор на догађај може бити и 
понављање одређене операције више пута. Кроз блокове for each, 
while… do представљени су циклуси. Будући да управљач догађаја 
извршава одређене блокове, често је потребно да се прате одређе-
не информације. Информације се чувају у променљивим, које се 
дефинишу у уређивачу блокова. Променљиве се тумаче као свој-
ства компоненте, али нису повезане ни са једном посебном ком-
понентом. У апликацији за игру, на пример, можете дефинисати 
променљиву резултат, а након неког догађаја (клика на дугме,...) 
ће доћи до промене њене вредност. Подсетити ученике да промен-
љиве привремено чувају податке док се апликација извршава; када 
се апликација „затвори”, подаци се губе и више нису доступни. 
Објаснити ученицима да је понекад потребно да апликација памти 
податке не само док се извршава, већ и када је затворена, а затим 
и када је поново покренута. На пример, ако желите да апликација 
прати најбољи скор игре, потребно је сачувати ове податке тако да 
буду доступни следећи пут када неко игру игра. Подаци који се чу-
вају чак и након затварања апликације називају се трајни подаци 
и чувају се у некој врсти базе података. Објаснити разлику изме-
ђу уграђених и дефинисаних функција (процедура). Нпр. ученици 
креирају процедуру за израчунавање удаљености између две тачке 
коришћењем ГПС. Поновна употреба блокова (процедура) не мора 

нужно бити ограничена на само једну апликацију. Постоје многе 
процедуре, које се могу користити у скоро свакој апликацији. У 
пракси, организације и програмске заједнице стварају библиотеке 
процедура које су у њиховом интересу. 

Приликом рада у радном окружењу упознати се са опцијама 
за тестирање апликације као и опцијама за генерисање QR кода за 
преузимање апликације на Андроид уређај, или се креира фајл са 
екстензијом .apk који чувамо на рачунару.

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

У процесу вредновања потребно је континуирано пратити 
рад ученика. У настави оријентисаној на достизање исхода вред-
нују 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 пита-
њу, 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. Оцењи-
вање тако постаје инструмент за напредовање у учењу. На основу 
резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба пла-
нирати процес учења и бирати погодне стратегије учења. 

У процесу оцењивања добро је користити портфолио (елек-
тронска збиркa дoкумeнaтa и eвидeнциja o прoцeсу и прoдукти-
мa рада ученика, уз кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор података и 
показатеља о напредовању ученика. Предности коришћења потр-
фолија су вишеструке: омогућава кoнтинуирaнo и систeмaтичнo 
прaћeњe нaпрeдoвaњa, подстиче развој ученика, представља увид 
у прaћeњe рaзличитих аспеката учења и развоја, представља, по-
дршку у оспособљавању ученика за самопроцену, пружа преци-
знији увид у различите oблaсти постигнућа (јаке и слабе стране) 
ученика. Употребу портфолија отежавају недостатак критеријума 
за одабир продуката учења, материјално-физички проблеми, вре-
ме, финансијска средства и велики број ученика. Већи број омета-
јућих фактора, у прикупљању прилога и успостављању критери-
јума оцењивања, је решив успостављањем сарадње наставника са 
стручним сарадником, уз коришћење Блумове таксономије.

Препоручује се и оцењивање базирано на практичним радо-
вима 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, препу-
стити 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. При-
ликом 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 вредно-
вања постигнућа својих ученика континуирано анализира и кори-
сти 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 ак-
тивности, поред додатне и допунске наставе, планирати секцију и 
време за менторски рад са ученицима који учествују на такмиче-
њима из овог предмета. Препоручује се да се избор тема за рад на 
секцији изврши у сарадњи са другим наставницима, а да се почет-
на иницијатива препусти ученицима и њиховим интересовањима. 
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Назив предмета ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
Циљ Циљ учења предмета Физичко и здравствено васпитање је да ученик унапређује физичке способности, моторичке вештине и знања из области 

физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим условима живота и рада.
Разред Осми
Годишњи фонд часова 102 часа 

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: ОБЛАСТ/ТЕМА КЉУЧНИ ПОЈМОВИ САДРЖАЈА 

–  одабере и примени комплексе простих и општеприпремних вежби 
одговарајућег обима и интензитета у вежбању;

–  користи научене вежбе у спорту, рекреацији и другим ситуацијама;
–  упоређује и анализира сопствене резултате са тестирања са 

референтним вредностима;
–  примени усвојене технике кретања у игри, спорту и другим различитим 

ситуацијама;
–  примени атлетске дисциплине у складу са правилима;
–  развија своје физичке способности применом вежбања из атлетике;
–  одржава равнотежу у различитим кретањима, изводи ротације тела;
–  примени вежбања из гимнастике за развој физичких способности; 
–  изведе елементе усвојених тимских и спортских игара; 
–  примени основна правила тимских и спортских игара;
–  користи усвојене елементе технике у спортским играма;
–  примени основне тактичке елементе;
–  учествује на унутар одељенским такмичењима;
–  изведе кретања у различитом ритму;
–  игра народно коло;
–  изведе основне кораке плеса из народне традиције других култура; 
–  изведе вежбе и саставе уз музичку пратњу;
–  плива техником краула и леђног краула и прсном техником;
–  преплива најмање 50m;
–  процени своје способности и вештине у води;
–  скочи у воду на ноге и на главу;
–  рони у дужину у складу са својим могућностима;
–  поштује правила понашања у води, и око водене средине;
–  уочи ризичне ситуације у води и око ње;
–  вреднује утицај примењених вежби на организам
–  одреди ниво сопствене дневне физичке активноси;
–  користи вежбе ради побољшања својих физичких способности; 
–  предвиди елиминише последице недовољне физичке активности;
–  примени мере безбедности у вежбању у школи и ван ње;
–  одговорно се односи према објектима, справама и реквизитима;
–  примени и поштује правила игара у складу са етичким нормама;
–  примерено се понаша као учесник или посматрач на такмичењима;
–  решава конфликте на друштвено прихватљив начин;
–  користи различите изворе информација за упознавање са разноврсним 

облицима физичких и спортско-рекреативних активности;
–  прихвати победу и пораз; 
–  процени вредност различитих спортова без обзира на лично 

интересовање;
–  примени усвојене моторичке вештине у ванредним ситуацијама;
–  вреднује лепоту покрета у физичком вежбању и спорту;
–  подстиче породицу на редовно вежбање;
–  повеже врсте вежби, игара и спорта са њиховим утицајем на здравље;
–  планира дневни ритам рада, исхране и одмора у складу са својим 

потребама; 
–  разликује здраве од нездравих облика исхране 
–  правилно користи додатке исхрани; 
–  примењује здравствено-хигијенске мере у вежбању; 
–  правилно реагује и пружи основну прву помоћ приликом повреда;
–  чува животну средину током вежбања;
–  анализира штетне последице конзумирања дувана, алкохола, штетних 

енергетских напитака и психоактивних супстанци.

ФИЗИЧКE СПОСОБНОСТИ

Вежбе за развој снаге.
Вежбе за развој покретљивости.
Вежбе за развој аеробне издржљивости.
Вежбе за развој брзине.
Вежбе за развој координације.
Примена националне батерије тестова за праћење 
физичког развоја и моторичких способности.

МОТОРИЧКЕ 
ВЕШТИНЕ 
СПОРТ И 

СПОРТСКЕ 
ДИСЦИПЛИНЕ 

Атлетика

Истрајно трчање
Спринтерско трчање.
Штафетно трчање
Скок удаљ.
Бацања кугле.
Скок увис (леђна техника).
Бацање „вортекс-а”.
Четворобој

Спортска 
гимнастика 

Основни садржаји:
Вежбе и комбинације вежби карактеристичних за 
поједине справе:
Тло
Прескок
Трамполина
Вратило
Двовисински разбој
Паралелни разбој
Кругови
Коњ са хватаљкама
Греда
Проширени садржаји:
На тлу и справама сложеније вежбе и комбинације 
вежби

 Тимске и 
спортске игре 

Футсал:
Елементи технике и тактике.
Игра уз примену правила
Рукомет:
Елементи технике и тактике.
Игра уз примену правила.
Кошарка:
Елементи технике и тактике.
Игра уз примену правила.
Одбојка:
Елементи технике и тактике.
Игра уз примену правила.
Активност по избору

Плес и ритмика

Вежбе са вијачом.
Вежбе са обручем.
Народно коло „Моравац”.
Народно коло из краја у којем се школа налази.
Енглески валцер.

Пливање и 
Ватерполо

Пливање
Техника крауле, леђног краула и прсног пливања.
Одржавање на води на разне начине и самопомоћ.
Роњење у дужину 10–15m.
Скокови на ноге и главу.
Мешовито пливање.
Игре у води.
Помоћ другима у води
Ватерполо
Пливање са лоптом.
Хватање и додавање.
Основни елементи тактике и игра.

Полигони
Полигон у складу са реализованим моторичким 
садржајима.
Полигон са препрекама
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ФИЗИЧКА И 
ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА

Физичко 
вежбање и 

спорт

Подела моторичких способности. 
Функција срчано-дисајног система.
Основна правила и тактика спортских игара.
Понашање на такмичењима и спортским 
манифестацијама.
Чување и одржавање простора, справа и реквизита који 
се користе у вежбању.
Превенција насиља у физичком васпитању и спорту.
Решавање спорних ситуација.
Коришћење писаних и електронских извора 
информација из области физичког васпитања и спорта.
Вежбање у функцији сналажења у ванредним 
ситуацијама.
Значај и улога физичког вежбања за професионална 
занимања у спорту, образовању, здравству, војсци, 
полицији и другим занимањима.
Структура физичке културе (физичко васпитање, спорт 
и рекреација).

Здравствено 
васпитање 

Утицај различитих вежбања на кардио-респираторни 
систем, скелетно-мишићни и организам уопште.
Здравствено-хигијенске мере пре и после вежбања.
Значај правилне исхране.
Енергетски напици и њихова штетност.
Прва помоћ након површинских повреда, уганућа у 
прелома.
Значај вежбања у природи.
Чување околине при вежбању.
Последице конзумирања дувана и алкохола и 
психоактивних супстанци
Правилно конзумирање додатака исхрани.
Мере заштите репродуктивног здравља у процесу 
вежбања

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Циљ и исходи предмета се остварују кроз јединство наставе 
Физичког и здравственог васпитања, ваннаставних и ваншколских 
активности у складу са програмом. Програм седмог разреда бази-
ран је на континуитету усвојених знања, вештина, ставова и вред-
ности из претходних разреда.

Настава Физичког и здравственог васпитања усмерена је 
према индивидуалним разликама ученика, које се узимају као кри-
теријум у диференцираном приступу, па самим тим неопходно је 
упутити ученика или групу ученика, на олакшане или проширене 
садржаје у часовној, ваннаставној и ваншколској организацији рада. 

Где је неопходно, програмске садржаје потребно је реализо-
вати према полу.

Организациони облици рада

Концепција Физичког и здравственог васпитања заснива се 
на јединству наставних и ваннаставних организационих облика 
рада, као основне претпоставке за остваривање циља кроз дости-
зање исхода и стандарда овог васпитно-образовног подручја.

А. часови физичког и здравственог васпитања;
Б. секције,
В. недеља школског спорта,
Г. активности у природи (кросеви, зимовање, летовање – кам-

повање...),
Д. школска и ваншколска такмичења
Ђ. корективно-педагошки рад.

НАСТАВНЕ АКТИВНОСИ

А. Часови физичког и здравственог васпитања

Наставне области:

I. Физичке способности

На свим часовима као и на другим организационим облици-
ма рада, посебан акценат се ставља на:

– развијање физичких способности које се континуирано ре-
ализује у уводном и припремном делу часа путем вежби облико-
вања. Део главне фазе часа користи се за развој основних физич-

ких способности узимајући у обзир утицај који наставна тема има 
на њихов развој. Методе и облике рада наставник бира у складу 
са потребама и могућностима ученика и материјално-техничким 
условима за рад;

– подстицање ученика на самостално вежбање;
– правилно држања тела.
Програм развоја физичких способности је саставни део годи-

шњег плана рада наставника.
Праћење, вредновање и евидентирање физичких способно-

сти ученика спроводи се на основу Приручника за праћење фи-
зичког развоја и развоја моторичких способности ученика у 
настави физичког васпитања, (Завод за вредновање квалитета 
образовања и васпитања, 2016). 

II. Моторичке вештине, спорт и спортске дисциплине

Усвајање моторичких знања, умења и навика, остварује се 
кроз примену основних и проширених програмских садржаја 
атлетике, гимнастике, спортских игара, плеса, ритмичке гимнасти-
ке, пливања и ватерпола, примењујући основне дидактичко- мето-
дичке принципе и методе рада неопходне за достизање поставље-
них исхода.

Усвојена знања, умења и навика треба да омогуће ученицима 
њихову примену у спорту, рекреацији, свакодневним и специфич-
ним ситуацијама. 

Стицање знања, умења и навика је континуирани процес ин-
дивидуалног напредовања ученика у складу са њиховим психофи-
зичким способностима. 

Ученицима који нису у стању да усвоје неке од садржаја, за-
дају се вежбања слична али лакша од предвиђених или предвежбе. 

Уколико ученик не достигне предвиђени исход, оставља се 
могућност да исти достигне у наредном периоду.

Усавршавање неких моторичких задатака је континуирани 
процес без обзира на садржаје програма (техника ходања, трчања, 
примена научене игре итд.).

У раду са напреднијим ученицима реализују се проширени 
садржаји или садржаји из наредних разреда. Кроз процес реализа-
ције програма неопходно је пратити способности ученика за поје-
дине спортове. 

III. Физичка и здравствена култура

Достизањем исхода ове наставне области, ученици стичу 
знања, вештине, ставове и вредности о вежбању (основним пој-
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мовима о вежби, како се неко вежбање изводи и чему конкретна 
вежба и вежбање служи), физичком васпитању, спорту, рекреацији 
и здрављу.

Посебно планиране и осмишљене информације о вежбању и 
здрављу преносе се непосредно пре, током и након вежбања на часу.

Ова наставна област остварује се кроз све организационе 
облике рада у Физичком и здравственом васпитању уз практичан 
рад и обухвата: формирање правилног односа према физичком 
вежбању, здрављу и раду; развијање и неговање фер-плеја; препо-
знавање негативних облика понашања у спорту и навијању; вред-
новање естетских вредности у физичком вежбању, рекреацији и 
спорту; развијање креативности у вежбању; очување животне сре-
дине, као и развијање и неговање здравствене културе ученика.

Поред наведеног у овој области потребно је радити на: него-
вању патриотских вредности (народне традиције и мултикултурал-
ности); формирању правилног односа према различитостима, чува-
њу материјалних добара, неговању друштвених вредности итд.

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Дефинисани исходи су основни и незаобилазни елементи 
процеса планирања наставе и учења. Дефинисани као резултати 
учења на крају сваког разреда, током планирања рада потребно је 
одредити временску динамику у односу на бављење појединим ис-
ходима током школске године. Неопходно је посебну пажњу обра-
тити на исходе које није могуће достићи током једног или више 
часова, већ је у ту сврху потребно реализовати различите активно-
сти током школске године. 

Облици наставе

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:
– теоријска настава (до 5 часова);
– практична настава (97–102 часа).

Теоријска настава

Посебни теоријски часови могу се организовати само у оним 
ситуацијама када не постоје услови за реализацију наставе у про-
сторима за вежбање или алтернативним објектима и као први час 
у полугодишту. На тим часовима детаљније се обрађују садржаји 
предвиђени темама Физичко вежбање и спорт и Здравствено ва-
спитање уз могући практичан рад у складу са условима.

При планирању теоријских садржаја неопходно је узети у об-
зир: исходе програма, претходна искуства ученика, садржаје и ис-
ходе других предмета (корелацију – међупредметне компетенције). 

Практична настава

Број часова по темама планира се на основу: процене сло-
жености садржаја за ученике и услова за реализацију наставе. 
Наставне теме или поједини садржаји за које не постоје услови 
за реализацију могу бити замењени одговарајућим темама или са-
држајима програма за које постоје одговарајући услови. Оквирни 
број часова по темама:

1. Атлетика (12);
2. Гимнастика (12);
3. Основе тимских и спортских игара: 
Одбојка (10)
Футсал (10)
Рукомет (10)
Кошарка (10)
Активност по избору ученика (12)
4. Ритмика и плес (6);
5. Пливање и ватерполо (10); 
6. Полигони (5);
7. Тестирање и мерење (5). 
Остваривање исхода из наставне теме Спортска гимнастика 

реализује се усвајањем основних и проширених садржаја. 
Основни садржаји су они које је неопходно спровести у 

раду са ученицима узимајући у обзир способности ученика, мате-
ријално-техничке и просторне услове.

Проширени садржаји су они који се бирају и реализују у 
раду са ученицима (групама или појединцима), који су савладали 
обавезне садржаје, узимајући у обзир ниво достигнутости исхода, 
потребе ученика и услове за рад. 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Физичке способности

При планирању кондиционог вежбања у главној фази часа, 
треба узети у обзир утицај наставне теме на физичке способности 
ученика и применити вежбе чији делови биомеханичке структуре 
одговарају основном задатку главне фазе часа и служе за обуча-
вање и увежбавање (обраду и утврђивање) конкретног задатка. 
Методе вежбања које се примењују у настави су тренажне методе 
(континуирани, понављајући и интервални метод, кружни тренинг, 
и др.), прилагођене узрасним карактеристикама ученика. У раду 
са ученицима примењивати диференциране облике рада, дозира-
ти вежбања у складу са њиховим могућностима и примењивати 
одговарајућу терминологију вежби. Време извођења вежби и број 
понављања, задају се групама ученика или појединцима у складу 
са њиховим способностима, водећи рачуна о постизању што веће 
радне ефикасности и интензитета рада. Акценат се ставља на оне 
моторичке активности којима се најуспешније супротставља по-
следицама хипокинезије. 

Препоручени начини рада за развој физичких способности 
ученика. 

1. Развој снаге:
– без и са реквизитима, 
– на справама и уз помоћ справа.
2. Развој покретљивости:
– без и са реквизитима,
– уз коришћење справа,
– уз помоћ сувежбача.
3. Развој аеробне издржљивости:
– истрајно и интервално трчање, 
– вежбање уз музику – аеробик,
– тимске и спортске игре,
– пешачење у дужини од 10 km (организовати у оквиру неде-

ље школског спорта или активности у природи – излет),
– други модели вежбања.
4. Развој координације:
– извођење координационих вежби у различитом ритму и 

променљивим условима (кретање екстремитетима у више равни).
5. Развој брзине и експлозивне снаге:
– једноставне и сложене кретне структуре изводити максимал-

ним интензитетом из различитих почетних положаја, изазване ра-
зличитим чулним надражајима (старт из различитих положаја итд.), 

– штафетне игре, 
– извођење вежби различитом максималном брзином (баца-

ња, скокови, акробатика, шутирања, ударци кроз атлетику, гимна-
стику, тимске и спортске игре).

За ученике који из здравствених разлога изводе посебно ода-
бране вежбе, потребно је обезбедити посебно место за вежбање, 
а за оне са којима се програм реализује по индивидуално обра-
зовном програму (ИОП-у), неопходно је обезбедити одговарајуће 
услове, узимајући у обзир њихове могућности.

Моторичке вештине, спортови и спортске дисциплине

1. Атлетика

Препорука је да се садржаји атлетике реализују у јесењем и 
пролећном периоду, у складу са условима.

Основни садржаји

– Усавршавање технике спринтерског трчања и ниског старта. 
Трчање деоница до 60 m. Техника штафетног трчања (4 x 60 m);

– Усавршавање технике истрајног трчања и високог старта;
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– Скок удаљ техника „увинуће” и предвежбе за корачну тех-
нику;

– Скок увис леђном техником (предвежбе); за напредније уче-
нике техника скока увис леђном техником; 

– Бацања кугле 3 kg девојчице, 4 kg дечаци – бочна техника;
– Бацање „вортекс-а” у даљ;
– Четворобој – кроз унутародељенско такмичење применити 

четири дисциплине (пример: спринтерско трчање 60 m, бацање 
вортекса или кугле, скокови увис или удаљ, истрајно трчање 600 m 
ученице, 800 m ученици).

2. Спортска гимнастика

Препорука је да се садржаји рeализују у оба полугодишта. 

Основни садржаји

Ученици се деле у радне групе према полу, према нивоу усво-
јености вежби из претходних разреда и њиховим способностима. 
Са ученицима, који нису савладали поједине вежбе из програма 
до осмог разреда, раде се оне предвежбе и вежбе које ће им омо-
гућити њихово усвајање. Задаци обухватају вежбе и комбинације 
вежби које ученици савладали у претходним разредима, без оте-
жања (или са минималним отежањима), у складу са морфолошким 
карактеристикама и моторичким способностима ученика овог уз-
раста. У раду са ученицима неопходно је поставити више радних 
места. Иницирати ученике да самостално креирају комбинације 
вежби и, уз помоћ наставника, организују чување и помагање. 
Промена радних места врши се након одређеног броја понављања. 
Група које није прошла неки задатак на часу, исти ће реализовати 
на следећем часу. Ученику који није у могућности да изведе одре-
ђене вежбе, дају се олакшани задаци. Ученике треба подстицати и 
помоћи им да организују полигоне који одговарају њиховим спо-
собностима и усвојености гимнастичких задатака. 

Проширени садржаји 

Могу се реализовати кроз часове на којима се реализују 
основни садржаји путем програма који је диференциран према 
способностима ученика – за напредне ученике (ИОП 3). Oвакве 
моделе могуће је применити на све садржаје спортске гимнастике. 

Тло (ученице и ученици):  
Основни садржаји

– комбинација вежби научених током основне школе која са-
држи: вагу претклоном и заножењем; варијанте колута напред и 
колута назад; став на шакама – издржај, колут напред – уз помоћ; 
премет странце упором („звезде”) у „бољу страну” и сп. премет 
странце упором у „слабију страну”; за ученице додати вежбе из 
ритмике: плесни корак, скок, окрет, равнотежу у успону.

Проширени садржаји

– комбинација предвиђена за све ученике са тежим варијан-
тама наведених вежби. 

Прескок (ученице и ученици):  
Основни садржаји 
коњ у ширину висине 110 cm (уз квалитетну даску висина коња 
120 cm): 

– згрчка и разношка – удаљавањем даске усавршавање фаза 
првог и фазе другог лета.

Проширени садржаји 
коњ у ширину (120 за ученице и 125 cm за ученике); 

– припремне вежбе за прескоке са заножењем и прескоци са 
заножењем.

Трамполина или одскочна даска (ученице и ученици): 
Основни садржаји

– скокови: пруженим телом окретом око уздужне осе за 1800; 
скок са згрченим предножењем – усавршавање.

Проширени садржаји

– скокови пруженим телом са окретом око уздужне осе за 
3600; скок са предножним разножењем – усавршавање.

Вратило 
Основни садржаји 

– дочелно вратило: суножним одривом узмак до упора пред-
њег; саскок замахом (зањихом) до става на тлу;

– дохватно вратило: из упора предњег спадом назад саскок 
подметно;

– доскочно вратило: њихање са повећаном амплитудом и са-
скок у предњиху са окретом за 1800.

Проширени садржаји

– комбинација: узмак из виса стојећег, ковртљај назад у упору 
и сп. спадом назад саскок подметно.

Двовисински разбој 
Основни садржаји 

– лицем према нижој притки, вис предњи: одгуривањем једне 
ноге о н/п, зањих предњих до н/п, зањих и спојено саскок у зањиху.

Проширени садржаји

– комбинација: суножним одривом узмак из згиба стојећег, 
ковртљај назад у упору, саскок замахом ногама уназад (зањихом), 
до става на тлу;

– вис предњи на в/п; климом успоставити њих.

Паралелни разбој 
Основни садржаји 

– комбинација: из положаја бочно: наскок у упор, предњих, 
зањих, предњихом до седа разножно пред рукама; кроз узручење 
прехват до седа разножно за рукама, заножењем сножити, њихање 
у упору и сп. предњихом саскок предношка (или заношка).

Проширени садржаји

– комбинација као за основне садржаје са отежањем: наскок у 
упор и спојено предњих и зањих и код саскока предњихом предно-
шка са окретом за 1800 или зањихом заношка.

Кругови 
Основни садржаји  
дохватни кругови (ученици и ученице): 

– комбинација: замахом – предњихом вис узнето, вис стрмо-
главо, вис узнето, вис стражњи – саскок (уз помоћ).

доскочни кругови (ученици):

– комбинација: из виса предњег згибом вучењем вис узнето, 
вис стрмоглаво – издржај, вис узнето, згибом отварање у вис пред-
њи и спојено саскок (уз помоћ). 

Проширени садржаји

– предвиђене комбинације вежби извести без помоћи.

Коњ са хватаљкама 
Основни садржаји 

– из упора предњег на хватаљкама премах одножно десном 
до упора јашућег; њих у упору јашућем, премах одножно левом до 
упора стражњег; премах одножно десном назад до упора јашућег, 
премах одножно левом назад до упора и сп. саскок.

Проширени садржаји

– наскок у упор предњи; премах одножно десном напред; 
премах одножно левом напред, премах одножно десном назад до 
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упора јашућег; њих у упору са изразитијим преношењем тежине 
са руке на руку и спојено премахом одножно десне саскок са окре-
том за 900 улево.

Греда

Вежбе прво научити на тлу, шведској клупи и ниској греди и 
на крају на високој греди.

Основни садржаји  
Ниска греда

– ученица комбинује кратак састав избором вежби научених 
током основне школе, редоследом који она жели: наскок; различи-
ти начини ходања и трчања; поскоци; скокови; окрети; равнотеже, 
саскок.

Висока греда 

– Комбинација: (чеоно према греди) наскок из места или за-
летом наскок премахом одножно у упор јашући; окрет за 900, гр-
чењем ногу стопала поставити иза тела и прећи у упор чучећи; 
чучањ одручити; усправ; комбинацију са ниске греде извести на 
високој; саскок пружено или згрчено из положаја чеоно или бочно 
у односу на справу. 

Проширени садржаји

– програм за све ученице отежати: после наскока у упор ја-
шући и окрета замахом ногама у заножење прећи у упор чучећи. 
Сва остала кретања и саскок извести у тежој варијанти.

3. Основе тимских и спортских игара 
3.1. Футсал

– Са ученицима поновити усвојене елементе технике и так-
тике.

– Примена усвојених елемената у диригованој и ситуационој 
игри.

– Игра уз примену правила.

3.2. Рукомет

– Са ученицима поновити усвојене елементе технике и так-
тике.

– Примена усвојених елемената у диригованој и ситуационој 
игри.

– Игра уз примену правила.

3.3. Кошарка

– Са ученицима поновити усвојене елементе технике и так-
тике.

– Примена усвојених елемената у диригованој и ситуационој 
игри.

– Игра уз примену правила.

3.4. Одбојка

– Са ученицима поновити усвојене елементе технике и так-
тике.

– Примена усвојених елемената у диригованој и ситуационој 
игри.

– Игра уз примену правила.

3.5. Активности по избору

У складу са просторно техничким могућностима школе на-
ставник у договору са ученицима реализује неке од наведених ак-
тивности:

– Кондиционо вежбање (кружни тренинг, аеробик, елементи 
фитнеса и др.);

– Пливање и ватерполо;
– Скијање;
– Клизање;

– Бадминтон;
– Стони тенис;
– Оријентиринг;
– Игра „Јаџент”;
– Основни елементи борилачких спортова и самоодбране по 

избору наставника;
– Друге активности по избору Стручног већа школе;
– Активности од значаја за локалну заједницу.

4. Плес и ритмика

– Њихања и кружења са вијачом у фронталној и сагиталној 
равни у месту и кретању (вежбе по избору наставника). 

– Дупли провак кружењем вијаче унапред.
– Састав са вијачом. 
– Дупли провлак кружењем вијаче уназад.
– Састав са обручем састављен од елемената обрађених у пе-

том, шестом и седмом разреду.
– Састав са лоптом састављен од елемената обрађених у пе-

том, шестом и седмом разреду.
– Усавршити коло из краја у коме се школа налази, усвојено у 

претходном разреду.
– Коло „Моравац” поновити варијанте из претходних разреда.
– Енглески валцер – мешовити парови.

5. Пливање и ватерполо

Наставна тема пливање и ватерполо реализује се у школама у 
којима за то постоје услови, у оквиру редовне наставе.

Школе које се определе за реализацију програмских садржаја 
пливања и ватерпола на објектима изван школе, часове организују 
по посебном распореду.

Уколико не постоји могућност реализације наставе пливања 
у овом разреду, број часова намењен овој наставној теми распоре-
ђује се другим наставним темама предвиђених програмом.

5.1. Пливање

Приликом реализације садржаја Пливања формирати групе 
пливача и непливача.

Основни садржаји

Вежбе дисања, рад ногу, пловак, одржавање у месту, завесла-
ји (краул и леђни краул), техника прсног пливања, скок на главу и 
зрон.

Пливање техником краула или леђног краула; пливање 50 m 
једном од техника и пливање 25 m на време. Роњење по дужини у 
складу са способностима ученика 10–15 m.

Проширени садржаји

Мешовито пливање техникама леђног краула, прсног и краул 
пливања.

5.2. Ватерполо

Садржаји ватерпола реализују се са ученицима који припада-
ју групи „пливача”:

– Одржавање на води;
– Пливање са лоптом (вођење лопте);
– Хватање и додавање лопте;
– Шут на гол.
– Основни елементи тактике;
– Игра.

6. Полигони 

Наставник након једне или више обрађених наставних тема 
може реализовати полигон у складу са усвојеним моторичким са-
држајима из: 

– спортских игара;
– гимнастике, као и
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– полигон са препрекама који садржи: 
колутања и пузања, провлачења, промене правца, савладавања 
препреке одбочком, прескакања препрека увис и удаљ, прелаже-
ње високе греде, узмак на вратилу, пењање на шведске лестве и 
саскок, пењање уз шипку или конопац. По могућству саставити 
полигон сличан (олакшан) полигону који се примењује у Војсци 
Србије, пример: пузање испод препреке; прескок препреке до ви-
сине колена; прелажење преко високе препреке (шведски сандук, 
коњ, рипстол...); прелажење преко високе греде; наскок на почетак 
високог вратила, бочно померање на вратилу (прелаз целе шипке 
у вису) саскок; гажење кроз неколико оквира „шведског” сандука; 
пењање и прелажење преко отвореног рипстола; узмак на вратилу; 
трчање преко ниске греде, скок са струњаче на струњачу; пењање 
уз две шипке или конопац.

Напомена: моторичке задатке и њихов редослед комбинује 
наставник у складу са материјално-техничким условима.

7. Тестирање и мерење

Праћење физичког развоја и моторичких способности спро-
води се на почетку и крају школске године, из простора кардио-
респираторне издржљивости (процена аеробног капацитета), 
телесног састава (посебно телесне масноће), мишићне снаге, из-
држљивости у мишићној снази, гипкости и агилности. Модел кон-
тинуираног праћења физичког развоја и моторичких способности 
у настави Физичког и здравственог васпитања, батерија тестова, 
критеријумске референтне вредности и начин њиховог тумачења, 
организација и протокол тестирања као педагошке импликације 
детаљно су објашњени у наведеном приручнику. 

Физичка и здравствена култура

Ова наставна област реализујe се кроз све друге наставне 
области и теме уз практичан рад и састоји се од две наставне теме 
Физичко вежбање и спорт и Здравствено васпитање.

Физичко вежбање и спорт

Упознати ученика са основном поделом моторичких способ-
ности и функцијом срчано-дисајног система приликом вежбања. 
Поновити правила и тактику спортских игара и дисциплина усво-
јених у претходим разредима. Истаћи значај вежбања и његову 
улогу у ванредним ситуацијама и за поједина професионална за-
нимања. Структура физичке културе (физичко васпитање, спорт и 
рекреација).

Здравствено васпитање

Упознати ученике са утицајем различитих врста вежбања на 
кардио-респираторни систем, скелетно-мишићни и организам уоп-
ште, значајем примене здравствено-хигијенских мера пре и после 
вежбања. Утицајем правилне исхране на организам и здравље. 
Истаћи штете ефекте енергетских напитака, дувана, алкохола, пси-
хоактивних супстанци као и неправилног конзумирања додатака 
исхрани.

Упознати ученике са пружањем прве помоћи након површин-
ских повреда, уганућа у прелома. Истаћи важност мера заштите 
репродуктивног здравља у процесу вежбања.

Дидактичко-методички елементи

Основне карактеристике часова: 
– јасноћа наставног процеса; 
– оптимално коришћење расположивог простора, справа и 

реквизита; 
– избор рационалних облика и метода рада; 
– избор вежби оптималне образовне вредности; 
– функционална повезаност свих делова часа – унутар једног 

и више узастопних часова једне наставне теме. 
Уколико на часу истовремено вежбају два одељења, настава 

се спроводи одвојено за ученике и ученице.

Приликом избора облика рада неопходно је узети у обзир 
просторне услове рада, број ученика на часу, број справа и рекви-
зита и динамику обучавања и увежбавања наставног задатка. 

Избор дидактичих облика рада треба да буде функцији раци-
оналне организације и интензификације часа, као и достизања по-
стављених исхода.

Ослобађање ученика од наставе физичког и здравственог 
васпитања

Ученик може бити ослобођен само од практичног дела про-
грама наставе за одређени период, полугодиште или целу школску 
годину на основу препоруке изабраног лекара. 

Ученик ослобођен практичног дела у обавези је да прису-
ствује часовима. За рад са ослобођеним ученицима наставник са-
чињава посебан програм рада базиран на усвајању теоријских и 
васпитних садржаја у складу са програмом и корелацији са садр-
жајима других предмета.

Ослобођеним ученицима треба пружити могућност да:
– суде, воде статистику, региструју резултат или прате ниво 

активности ученика на часу или школском такмичењу;
– направе едукативни постер или електронску презентацију, 

припреме репортажу са спортског догађаја;
– прате и евидентирају активност ученика на часу уз помоћ 

наставника и на други начин помажу у организацији часовних, 
ваннаставних и ваншколских активности.

Неки од исхода за ученике ослобођене од практичног дела 
наставе:

По завршетку теме ученик ће бити у стању да:
– Наведе основна правила, гимнастике, атлетике, спортске 

игре, пливања;
– Дефинише основна здравствено-хигијенска правила вежбања;
– Презентује и анализира информације о физичком вежбању, 

спорту, здрављу, историји физичке културе, актуелним спортским 
подацима итд.); 

– Учествује у организацији Недеље школског спорта и школ-
ских такмичења.

Ученицима са инвалидитетом настава се прилагођава у скла-
ду са њиховим могућностима и врстом инвалидитета.

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ

Исходи представљају добру основу за праћење и процену по-
стигнућа ученика, односно креирање захтева којима се може утвр-
дити да ли су ученици достигли оно што је описано одређеним 
исходом. Исходи помажу наставницима у праћењу, прикупљању и 
бележењу постигнућа ученика. Како ће у процесу вредновања ис-
користити исходе наставник, сам осмишљава у односу на то који 
се начин праћења и процене њему чини најрационалнијим и најко-
риснијим. Поред тога, постојање исхода олакшава и извештавање 
родитеља о раду и напредовању ученика.

У процесу праћења и оцењивања пожељно је користити лич-
ни картон ученика (eвидeнциja o прoцeсу и прoдуктимa рада уче-
ника, уз кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор података и показатеља 
о напредовању ученика. Предности коришћења личног картона 
ученика су вишеструке: омогућава кoнтинуирaнo и систeмaтич-
нo прaћeњe нaпрeдoвaњa, представља увид у прaћeњe рaзличитих 
аспеката учења и развоја, представља, подршку у оспособљава-
њу ученика за самопроцену, пружа прецизнији увид у различите 
oблaсти постигнућа (јаке и слабе стране) ученика.

У циљу сагледавања и анализирања ефеката наставе Физич-
ког и здравственог васпитања, препоручује се да наставник под-
једнако, континуирано прати и вреднује:

1. Активност и однос ученика према физичком и здрав-
ственом васпитању који обухвата:

– вежбање у адекватној спортској опреми; 
– редовно присуствовање часовима Физичког и здравственог 

васпитања; 
– учествовање у ваннаставним и ваншколским активностима 

и др. 
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2. Приказ више комплекса усвојених општеприпремних 
вежби (вежби обликовања), са и без реквизита;

3. Достигнут ниво постигнућа моторичких знања, умења 
и навика (напредак у усавршавању технике):

Атлетика: 

Tехника измене штафете; скока увис леђна техника; 
Спринтерско трчање 60 m на време; Бацање кугле бочном 

техником. Истрајно трчање у трајању од 12 минута. Техника баца-
ња „вортекса”.

Трчање школског кроса.

Спортска гимнастика  
Вежбе на тлу: 

– став на шакама, издржај, колут напред, уз помоћ;
– премет странце упором („звезде”) у „бољу страну” и споје-

но премет странце упором у „слабију страну”;
– ученик, према својим способностима, креира састав који 

садржи вежбе које је научио током основне школе.

Прескок: 

– разношка, згрчка (висина справе до 120 cm), ученик инди-
видуално одређује удаљење даске од справе.

Трамполина или одскочна даска (ученице и ученици):

– ученик бира да ли ће извести скок пруженим телом; скок 
са окретом за 180о или скок са окретом за 360о; скок са згрченим 
предножењем.

Вратило:

– дочелно вратило: суножним одривом узмак до упора пред-
њег; саскок замахом (зањихом) до става на тлу;

– дохватно вратило: из упора предњег спадом назад саскок 
подметно;

– доскочно вратило: њихање са повећаном амплитудом и са-
скок у предњиху са окретом за 180о.

Двовисински разбој:

– лицем према нижој притци, вис предњи: одгуривањем јед-
не ноге о н/п, задњих предњих до н/п, зањих и спојено саскок у 
зањиху.

Паралелни разбој:

– комбинација: из положаја бочно: наскок у упор, предњих, 
зањих, предњихом до седа разножно пред рукама; кроз узручење 
прехват до седа разножно за рукама, заножењем сножити, њихање 
у упору и спојено предњихом саскок предношка (или заношка). 

Кругови 
дохватни кругови (ученици и ученице): 

– комбинација: замахом – предњихом вис узнето, вис стрмо-
главо, вис узнето, вис стражњи – саскок (уз помоћ). 

доскочни кругови (ученици):

– комбинација: из виса предњег згибом (вучењем) вис узнето, 
вис стрмоглаво – издржај, вис узнето, згибом отварање у вис пред-
њи и спојено саскок (уз помоћ). 

Коњ са хватаљкама:

– из упора предњег на хватаљкама премах одножно десном 
до упора јашућег; њих у упору јашуцем, премах одножно левом до 
упора стражњег; премах одножно десном назад до упора јашуцег, 
премах одножно левом назад до упора и спојено саскок.

Греда 
Ниска греда

– ученица комбинује кратак састав избором вежби научених 
током основне школе, редоследом који она жели: наскок; различи-
ти начини ходања и трчања; поскоци; скокови; окрети; равнотеже, 
саскок.

Висока греда 

– Комбинација: (чеоно према греди) из места или залетом на-
скок премахом одножно у упор јашући; окрет за 900, грчењем ногу 
стопала поставити иза тела и прећи у упор чучећи; чучањ одру-
чити; усправ; комбинацију са ниске греде извести на високој; са-
скок пружено или згрчено из положаја чеоно или бочно у односу 
на справу. 

Одбојка: 

Горњи сервис; индивидуални и групни блок; придржавање 
тактичких упутстава и кретање у игри; Игра преко мреже (приме-
на елемената технике у игри).

Рукомет:

Примена елемената технике у игри. Придржавање тактичких 
упутстава и кретање у игри.

Кошарка:

Примена елемената технике у игри. Придржавање тактичких 
упутстава и кретање у игри.

Плес и ритмика: 

– Вежба са вијачом, лоптом или обручем. Дупли провак кру-
жењем вијаче унапред и уназад. 

– Народно „Моравац” коло уз музику (трећа, четврта и пета 
варијанта).

– Енглески валцер (мешовити парови).

Пливање и ватерполо: 

– Техника пливања (краул, леђном и прсном техником) 3 x 25 m.
– Пливање са лоптом и шут на гол.

4. Индивидуални напредак моторичких способности

Индивидуални напредак моторичких способности сваког 
ученика процењује се у односу на претходно проверено стање. 
Приликом оцењивања неопходно је узети у обзир способности 
ученика, степен спретности и умешности. Уколико ученик нема 
развијене посебне способности, приликом оцењивања узима се у 
обзир његов индивидуални напредак у односу на претходна по-
стигнућа и могућности као и ангажовање ученика у наставном 
процесу.

Код ученика ослобођених од практичног дела наставе, на-
ставник прати и вреднује:

– познавање основних правила, гимнастике, атлетике, спорт-
ске игре, пливања, ватерпола и основних здравствено-хигијенских 
правила вежбања;

– учешће у организацији ваннаставних активности.
Праћење, вредновање и оцењивање ученика ослобођених од 

практичног дела наставе, наставник може извршити усменим или 
писменим путем.

Праћење вредновање и оцењивање ученика са инвалидите-
том врши се на основу њиховог индивидуалног напретка.

ВАННАСТАВНЕ И ВАНШКОЛСКЕ АКТИВНОСТИ

План и програм ових активности предлаже Стручно веће и 
саставни је део годишњег плана рада школе и школског програма.
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Б. Секције

Формирају се према интересовању ученика. Наставник сачи-
њава посебан програм узимајући у обзир материјалне и просторне 
услове рада, узрасне карактеристике и способности ученика. Уко-
лико је неопходно, секције се могу формирати према полу учени-
ка. Ученик се у сваком тренутку може се укључити у рад секције.

В. Недеља школског спорта

Ради развоја и практиковања здравог начина живота, развоја 
свести о важности сопственог здравља и безбедности, о потреби 
неговања и развоја физичких способности, као и превенције на-
сиља, наркоманије, малолетничке делинквенције, школа у оквиру 
Школског програма реализује недељу школског спорта.

Недеља школског спорта обухвата: 
– такмичења у спортским дисциплинама прилагођеним узра-

сту и могућностима ученика; 
– културне манифестације са циљем промоције физичког 

вежбања, спорта и здравља (ликовне и друге изложбе, фолклор, 
плес, музичко-спортске радионице, слет...);

– ђачке трибине и радионице (о здрављу, историји физичке 
културе, спорту, рекреацији, „ферплеју”, последицама насиља у 
спорту, технолошка достигнућа у вежбању и спорту и др.). 

План и програм Недеље школског спорта сачињава Стручно 
веће Физичког и здравственог васпитања у сарадњи са другим струч-
ним већима (ликовне културе, музичке културе, историје, информати-
ке...) и стручним сарадницима у школи, водећи рачуна да и ученици 
који су ослобођени од практичног дела наставе Физичког и здрав-
ственог васпитања, буду укључени у организацију ових активности.

Г. Активности у природи (кросеви, зимовање, летовање)

Из фонда радних дана, предвиђених заједничким планом, 
школа организује активности у природи:

– пролећни крос (дужину стазе одређује стручно веће);
– излет са пешачењем (10–12 km);
– зимовање – организује се у току зимског периода у трајању од 

седам дана. Активности на зимовању обухватају обука скијања, кли-
зања, краће излете са пешачењем или на санкама, и друге активности;

– летовање – организује се за време летњег распуста у тра-
јању од најмање седам дана и обухвата боравак у природи са ор-
ганизованим образовним и спортско-рекреативним активностима.

Д. Школска и ваншколска такмичења 

Школа организује и спроводи обавезна унутаршколска спорт-
ска такмичења, као интегрални део процеса физичког васпитања 
према плану Стручног већа и то у:

– спортској гимнастици (у зимском периоду);
– атлетици (у пролећном периоду);
– најмање једној спортској игри (у току године).
Школа може планирати такмичења из других спортских гра-

на или игара уколико за то постоје услови и интересовање ученика 
(плес, оријентиринг, бадминтон, између две или четири ватре, по-
лигони итд.).

Ученици могу да учествују и на такмичењима у систему школ-
ских спортских такмичења прописаним од стране министарства на-
длежног за просвету, а која су у складу са планом наставе и учења. 

Како би што већи број ученика био обухваћен системом так-
мичења, на ваншколским такмичењима један ученик током школ-
ске године може представљати школу у једној спортској игри и 
спортској гимнастици (екипно и појединачно) или у једној спорт-
ској игри и једној атлетској дисциплини (екипно и појединачно). 

Ђ. Корективно-педагошки рад и допунска настава

Ове активности организују се са ученицима који имају:
– потешкоће у савладавању градива;
– смањене физичке способности; 

– лоше држање тела;
– здравствене потешкоће које онемогућавају редовно похађа-

ње наставе.
За ученике који имају потешкоће у савладавању градива и 

ученике са смањеним физичким способностима организује се до-
пунска настава која подразумева савладавање оних обавезних про-
грамских садржаја, које ученици нису успели да савладају на ре-
довној настави, као и развијање њихових физичких способности;

Рад са ученицима који имају лоше држање тела подразумева:
– уочавање постуралних поремећаја код ученика;
– саветовање ученика и родитеља;
– организовање додатног превентивног вежбања у трајању од 

једног школског часа недељно;
– организовање корективног вежбања у сарадњи са одговара-

јућом здравственом установом.
Рад са ученицима са здравственим потешкоћама организује 

се искључиво у сарадњи са лекаром специјалистом, који одређује 
врсту вежби и степен оптерећења.

Педагошка документација

– Дневник рада за физичко и здравствено васпитање;
– Планови рада физичког и здравственог васпитања и оба-

везних физичких активности ученика: план рада стручног већа, 
годишњи план (по темама са бројем часова), месечни оперативни 
план, план ванчасовних и ваншколских активности и праћење њи-
хове реализације.

– Писане припреме: форму и изглед припреме сачињава 
сам наставник уважавајући: временску артикулацију остварива-
ња, циљ часа, исходе који се реализују, конзистентну дидактичку 
структуру часова, запажања након часа. 

– Радни картон: наставник води за сваког ученика. Радни кар-
тон садржи: податке о стању физичких способности са тестирања, 
оспособљености у вештинама, напомене о специфичностима уче-
ника и остале податке неопходне наставнику. 

Педагошку документацију наставник сачињава у електрон-
ској или писаној форми.

2
На основу члана 67. став 1. Закона о основама система обра-

зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – 
др. закон и 10/19), 

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси 

П РА В И Л Н И К

о плану и програму наставе и учења општеобразовних 
предмета средњег стручног образовања и васпитања у 

подручју рада Здравство и социјална заштита

Члан 1.
Овим правилником утврђује се план и програм наставе и уче-

ња општеобразовних предмета средњег стручног образовања и 
васпитања у подручју рада Здравство и социјална заштита за обра-
зовни профил зубни техничар, који је одштампан уз овај правил-
ник и чини његов саставни део.

Члан 2.
Програм језика националне мањине остварује се на основу 

Правилника о плану и програму образовања и васпитања за зајед-
ничке предмете у стручним и уметничким школама („Службени 
гласник СРС – Просветни гласник”, број 6/90 и „Просветни гла-
сник”, бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/02, 
5/03, 10/03, 24/04, 3/05, 6/05, 11/05, 6/06, 12/06, 8/08, 1/09, 3/09, 
10/09, 5/10, 8/10, 11/13, 14/13, 16/13 – др. правилник, 5/14, 3/15, 
11/16, 13/18 и 30/19 – др. пропис).
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Члан 3.
Програм верске наставе остварује се на основу Правилника о наставном плану и програму предмета Верска настава за средње шко-

ле („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 6/03, 23/04, 9/05 и 11/16).

Члан 4.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања и 

васпитања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада Здравство и социјална заштита („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 2/93, 6/95, 6/02, 13/02, 1/07, 13/07, 2/08, 2/09, 6/10, 8/13, 11/13, 14/13, 7/14 и 9/15), у делу који се 
односи на наставни план и наставни програм општеобразовних предмета за образовни профил зубни техничар.

Члан 5.
Ученици уписани у средњу школу закључно са школском 2018/2019. годином у подручју рада Здравство и социјална заштита за 

образовни профил зубни техничар, у четворогодишњем трајању, стичу образовање по наставном плану и програму који је био на снази 
до ступања на снагу овог правилника – до краја школске 2022/2023. године.

Члан 6. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, 

а примењује се од школске 2019/2020. године.

Број 110-00-213/2019-03
У Београду, 10. јула 2019. године

Министар, 
Младен Шарчевић, с.р.
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Б: Листа изборних програма према програму образовног профила

Р.б. Листа изборних предмета
РАЗРЕД

I II III IV
Општеобразовни предмети

1. Музичка култура*  2 2 
2. Изабрана поглавља математике 2 2
3. Биологија* 2 2
4. Медицинска географија 2
5. Историја (одабране теме)* 2 2
6. Хемија* 2 2
7. Хемија биомолекула* 2 2
8. Физика 2 2
9. Логика са етиком 2 2

Напомена: * Ученик изборни предмет бира једном у току школовања

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни, изборни програми и активности

 
I РАЗРЕД 

часова
II РАЗРЕД 

часова
III РАЗРЕД 

часова
IV РАЗРЕД 

часова
УКУПНО 

часова
Час одељенског старешине 66 70 66 56 258
Додатни рад * до 30 до 30 до 30 до 30 до 120
Допунски рад * до 30 до 30 до 30 до 30 до 120
Припремни рад * до 30 до 30 до 30 до 30 до 120

* Ако се укаже потреба за овим облицима рада

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД

Екскурзија до 3 дана до 5 дана до 5 
наставних дана

до 5 
наставних дана

Језик другог народа или националне мањине са елементима националне културе 2 часа недељно
Други страни језик 2 часа недељно
Други предмети * 1–2 часа недељно
Стваралачке и слободне активности ученика (хор, секције и друго) 30–60 часова годишње
Друштвене активности – ученички парламент, ученичке задруге 15–30 часова годишње

* Поред наведених предмета школа може да организује, у складу са опредељењима ученика, наставу из предмета који су утврђени наставним планом других образовних 
профила истог или другог подручја рада или у наставним плановима гимназије.

Остваривање плана програма наставе и учења

 I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД
Разредно-часовна настава 33 35 33 28
Менторски рад (настава у блоку, пракса) 4 2 4 6
Обавезне ваннаставне активности 2 2 2 2
Матурски испит 3
Укупно радних недеља 39 39 39 39

Подела одељења у групе

Разред Предмет
Годишњи фонд часова Број ученика у 

групиВ Б
I Рачунарство и информатика 66 15
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А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

Назив предмета: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Циљеви учења 
предмета: 

–  Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику;
–  Развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног (стандардног) језика у усмeном и писаном изражавању;
–  Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања, као и неговање културе дијалога;
–  Оспособљавање за ефикасно комуницирање;
–  Оспособљавање ученика да користе стручну литературу и језичке приручнике;
–  Продубљивање и проширивање знања о српској и светској књижевности;
–  Оспособљавање за интерпретацију књижевних текстова;
–  Унапређивање књижевних знања и читалачких вештина;
–  Упознавање и проучавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова; књижевноисторијских појава и процеса у 

књижевности;
–  Унапређивање знања о сопственој култури и културама других народа;
–  Развијање хуманистичког и књижевног образовања и васпитања на најбољим делима српске и светске културне баштине;
–  Упућивање ученика на истраживачки и критички однос према књижевности;
–  Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности;
–  Развијање трајног интересовања за нова сазнања.

Годишњи фонд часова: 99
Разред: Први

ТЕМА ЦИЉ
ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 
ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Увод у проучавање 
књижевног дела

●  Увођење ученика у 
свет књижевног дела и 
књижевност као науку и 
уметност

●  разликује врсте уметности и 
њихова изражајна средства

●  објасни појам и функцију 
књижевности као уметности и 
однос књижевности и других 
уметности

●  наведе научне дисциплине које се 
баве проучавањем књижевности

●  познаје књижевне родове и врсте 
и разликује њихове основне 
одлике

●  одреди тему, мотив, сиже, фабулу, 
лик и идеју у књижевном делу

●  износи своје утиске и запажања о 
књижевном делу, тумачи његове 
битне чиниоце и вреднује га

●  Врсте уметности, подела уметности
●  Књижевност као уметност, 

књижевност и друге уметности
●  Историја књижевности, теорија 

књижевности, књижевна критика
●  Лирика као књижевни род: народна 

лирска песма и уметничка лирска 
песма по избору

●  Епика као књижевни род: епска 
народна песма (предлог „Кнежева 
вечера”), приповетка по избору 
и роман (предлог Драгослав 
Михаиловић „Кад су цветале тикве”)

●  Драма као књижевни род: драма по 
избору 

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

Место реализације наставе
● Настава се реализује у учионици

Препоруке за реализацију наставе и 
учења
●  Приликом обраде драмског дела 

могућност посете позоришној 
представи и гледање снимка 
позоришне представе, а након тога 
разговор о драмском тексту и његовој 
позоришној реализацији. Такође је 
ову наставну тему могуће обрађивати 
током целе школске године, па на 
пример структуру и одлике драмског 
дела обрадити на примеру „Ромеа и 
Јулије”, а структуру и одлике лирске 
и епске народне песме обрадити 
током реализације теме Народна 
књижевност

●  Народна књижевност се може 
обрадити по мотивима (рад у групама)

Праћење и вредновање
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
●  праћење остварености исхода
●  тестове знања

Оквирни број часова по темама
●  Увод у проучавање књижевног дела 

(14 часова)
●  Књижевност старог века (10 часова)
●  Средњовековна књижевност 
 (10 часова)

●  Народна књижевност (12 часова)
●  Хуманизам и ренесанса (10 часова)
●  Општи појмови о језику (5 часова)
●  Фонетика (9 часова)
●  Правопис (10 часова)
●  Култура изражавања (19 часова)

Књижевност старог 
века

●  Упознавање ученика 
са митологијом, 
репрезентативним 
делима старог века и 
њиховим значајем за 
развој европске културе

●  објасни значај митологије за 
античку књижевност и развој 
европске културе

●  наведе имена аутора, називе 
обрађених дела и класификује их 
по културама којима припадају, 
књижевним родовима и врстама

●  тумачи и вреднује уметничке 
чиниоце у обрађеним делима

●  објасни универзалне поруке 
књижевности старог века

●  Сумерско-вавилонска књижевност: Еп 
о Гилгамешу (анализа одломка)

●  Митови: о Танталу, Сизифу, Нарцису; 
митови о Троји: Парисов суд, Одисеј и 
Пенелопа, Ахил, Едип…

●  Хеленска књижевност: Хомер: 
Илијада (одломак)

●  Софокле: Антигона 
●  Стари и Нови завет (текстови по 

избору)

Средњовековна 
књижевност

●  Упознавање са 
споменицима 
јужнословенске културе, 
развојем писма и језика, 
делима средњовековне 
књижевности

●  наведе најзначајније споменике 
јужнословенске културе, језик, 
писмо и век у ком су настали

●  именује ауторе и дела
●  разуме поетику жанрова 

средњовековне књижевности 
●  лоцира обрађене текстове у 

историјски контекст
●  објасни значај средњовековне 

књижевности за српску културу
●  анализира изабране текстове уз 

претходно припремање путем 
истраживачких задатака

●  Почеци словенске писмености: 
Црноризац Храбар : „Слово о 
писменима”

●  Рад Ћирила и Методија
●  Словенска писма и развој књижевног 

језика
●  Најстарији споменици јужнословенске 

културе
●  Свети Сава : „Житије светог Симеона” 

(одломак)
●  Јефимија: „Похвала кнезу Лазару”
●  Деспот Стефан Лазаревић; „Слово 

љубве”
Народна књижевност ●  Указивање на народну 

књижевност као израз 
колективног мишљења 
и осећања, ризницу 
народних обичаја, 
кодекс етичких норми

●  разликује лирске, епске и лирско-
епске песме

●  уочи одлике усмене уметности 
речи (колективност, варијантност, 
формулативност)

●  процењује етичке вредности 
изнете у делима народне 
књижевности

●  тумачи ликове, битне мотиве, 
фабулу, сиже, композицију и 
поруке у одабраним делима

●  упореди уметничку 
интерпретацију стварности и 
историјске чињенице

●  Врсте народне књижевности
●  Лирска народна песма „Овчар и 

девојка”, „Зао господар” (предлог)
●  Епска народна песма
„Бановић Страхиња”, Марко пије уз 
Рамазан вино”, „Бој на Мишару”
●  Лирско-епске песме
(по избору)
●  Народне проза
(бајка по избору)
●  Кратке народне прозне врсте
(избор)
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Хуманизам и 
ренесанса

●  Упознавање са поетиком 
хуманизма и ренесансе, 
њеним најзначајним 
представницима и 
књижевним делима

●  наведе најзначајније 
представнике и њихова дела

●  објасни значење појмова 
хуманизам и ренесанса

●  наводи и на обрађеним делима 
образлаже одлике епохе

●  упореди вредности средњег века 
са вредностима хуманизма и 
ренесансе

●  објасни значај уметности 
хуманизма и ренесансе за развој 
европске културе и цивилизације

●  Поетика хуманизма и ренесансе, 
најзначајнији представници

●  Франческо Петрарка: „Канцонијер” 
(избор сонета)

●  Ђовани Бокачо: „Декамерон” 
(приповетка по избору) или Данте 
Алигијери: „Пакао” (одломак)

●  Вилијам Шекспир: „Ромео и Јулија”
●  Сервантес: „Дон Кихот” (одломак)

Општи појмови о 
језику 

●  Указивање на 
проучавање језика као 
система, упознавање 
са његовом функцијом, 
друштвеном 
условљеношћу и 
историјским развојем

●  објасни функцију језика и појам 
језичког знака

●  разуме природу модерног 
књижевног (стандардног) језика

●  наведе фазе развоја књижевног 
језика до 19. века

●  наведе дисциплине које се баве 
проучавањем језичког система

●  Место језика у људском друштву, 
битна својства језика, језик и 
комуникација

●  Књижевни језик, језичка норма и 
стандардизација

●  Језички систем и науке које се њиме 
баве

●  Књижевни језици код Срба до 19. века
Фонетика ●  Стицање знања из 

области фонетике 
(фонологије) и 
морфофонологије 
књижевног језика и 
способности да се та 
знања примене у говору 
и писању.

●  уме да се служи правописом
●  разликује гласовне алтернације
●  влада акценатским гласовним 

системом књижевног 
(стандардног) језика и да га 
примењује у говору

 

●  Фонетика и фонологија
●  Гласови књижевног језика и њихов 

изговор
●  Гласовне алтернације сугласника 

(звучних и безвучних; с: ш, з: ж, 
н: м; к, г, х: ч, ж, ш и к, г, х: ц, 
з, с; алтернације ненепчаних са 
предњонепчаним сугласницима), 
гласовне алтернације самогласника 
(промена о у е, непостојано а, промена 
сонанта л у вокал о), и губљење 
сугласника са правописним решењима

●  Акценатски систем књижевног 
језика, диференцијација у односу на 
дијалекатско окружење

●  Основна правила акцентуације 
српског књижевног језика

Правопис ●  Оспособљавање 
ученика да пишу у 
складу са правописном 
нормом

●  примени знања о гласовним 
алтернацијама у складу са 
језичком нормом

●  примени употребу великог и 
малог слова у складу са језичком 
нормом

●  подели речи на крају реда у 
складу са језичком нормом

●  Главне норме писања великог и 
малог слова (на почетку реченице, 
наслови и натписи, властита имена, 
имена народа, географски појмови, 
небеска тела, празници, установе и 
организације, присвојни придеви на 
–ов и –ин, куртоазна употреба великог 
слова, вишечлана имена земаља и 
остала вишечлана имена, помоћне 
речи у именима, називи серијских и 
апстрактних појмова, звања, титуле…)

●  Подела речи на крају реда
Култура изражавања ●  Оспособљавање 

ученика да користе 
различите облике 
казивања и 
функционалне стилове

●  опише стања, осећања, 
расположења, изрази ставове, 
донесе закључке у усменом и 
писаном изражавању

●  разликује функционалне стилове
●  препозна и примени 

одлике разговорног и 
књижевноуметничког 
функционалног стила

●  попуњава формуларе, уплатнице, 
захтеве и слично у складу са 
језичком нормом

●  Језичке вежбе
●  Стилске вежбе
●  Врсте функционалних стилова – 

основне одлике
●  Разговорни функционални стил
●  Књижевноуметнички функционални 

стил
●  Попуњавање формулара, захтева, 

уплатница и сл.
●  Школски писмени задаци 4 х2+2
●  Домаћи задаци

Кључни појмови садржаја: античка књижевност; средњовековна књижевност; народна књижевност; књижевност хуманизма и 
ренесансе; фонетика; фонологија.
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Назив предмета: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Годишњи фонд часова: 105
Разред: Други

ТЕМА ЦИЉ
ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 
ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Барок, класицизам, 
просветитељство

●  Упознавање са 
европским културним, 
духовним и мисаоним 
тенденцијама 17. и 
18. века и њиховим 
утицајима на српску 
књижевност

●  наведе особености барока, 
класицизма и просветитељства 
и њихове представнике у 
књижевности

●  објасне значај Венцловића и 
Орфелина за развој језика и 
књижевности код Срба

●  препозна одлике просветитељства 
на обрађеним делима

●  објасни значај Доситејевог рада 
за српску културу и књижевност

●  направи паралелу у обради истих 
мотива у европској и српској 
књижевности

●  наведе особине ликова у 
обрађеним делима и заузме став 
према њиховим поступцима 

●  Барок и класицизам; поетика, главни 
представници у нашој и европској 
књижевности

●  Гаврил Стефановић Венцловић: 
„Песме, беседе, легенде”

●  Значај Венцловића и Орфелина за 
развој књижевног језика код Срба

●  Молијер: „Тврдица”
●  Просветитељство у Европи и код нас
●  Књижевно-просветитељски рад 

Доситеја Обрадовића
●  Доситеј Обрадовић: „Писмо 

Харалампију”
●  Доситеј Обрадовић: „Живот и 

прикљученија” (одломци)
●  Јован Стерија Поповић: „Тврдица”

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

Место реализације наставе
●  Настава се реализује у учионици

Препоруке за реализацију наставе и 
учења
●  Могућност гледања екранизације 

неких од дела реалистичке 
књижевности

 Праћење и вредновање
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
праћење остварености исхода
тестове знања

Оквирни број часова по темама
●  Барок , класицизам, просветитељство 

(13 часова)
●  Романтизам (25 часова)
●  Реализам (28 часова)
●  Морфологија (10 часова)
●  Правопис (5 часова)
●  Култура изражавања (24 часа)

Романтизам ●  Упознавање са 
поетиком романтизма, 
представницима и 
делима европске и 
српске књижевности

●  наведе представнике романтизма 
и њихова дела

●  уочава и образлаже одлике 
романтизма

●  изнесе свој суд о књижевним 
делима користећи стечена знања 
и сопствена запажања

●  препозна и усвоји вредности 
националне културе и разуме/
поштује културне вредности 
других народа

●  тумачи уметнички свет и 
стваралачке поступке у структури 
обрађених дела

●  Романтизам у Европи и код нас (појам, 
особености, значај, представници)

●  А. С. Пушкин: „Цигани” (одломак)
●  А. С. Пушкин: „Евгеније Оњегин” 

(анализа Татјаниног писма Оњегину 
и Оњегиновог одговора и анализа 
Оњегиновог писма Татјани и 
Татјаниног одговора)

●  Х. Хајне: „Лорелај”
●  Ш. Петефи: „Слобода света”
●  Вук Караџић – рад на реформи језика 

и правописа, рад на сакупљању 
народних умотворина, лексикографски 
рад, Вук као књижевни критичар и 
полемичар, Вук као писац, историчар 
и биограф

●  Значај 1847. године
●  Петар Петровић Његош: „Горски 

вијенац”
●  Бранко Радичевић: „Кад млидија` 

умрети”
●  Ђура Јакшић: „На Липару”, 

„Отаџбина”
●  Јован Јовановић Змај: „Ђулићи” и 

„Ђулићи увеоци” (избор), Змајева 
сатирична поезија (избор)

●  Лаза Костић: „Међу јавом и мед 
сном”, „Santa Maria della Salute”

Реализам ●  Упознавање са 
поетиком реализма, 
представницима и 
делима европске и 
српске књижевности

●  наведе представнике правца и 
њихова дела

●  дефинише одлике реализма 
и објасни их на обрађеним 
књижевним делима

●  тумачи уметнички свет и 
стваралачке поступке у структури 
обрађених дела

●  процењује друштвене појаве и 
проблеме које покреће књижевно 
дело

●  развије критички став и 
мишљење при процени поступака 
и понашања јунака у обрађеним 
делима

●  Реализам у Европи и код нас (појам, 
особености, значај, представници)

●  Балзак: „Чича Горио” или Толстој 
„Ана Карењина”

● Гогољ: „Ревизор”
●  Милован Глишић: „Глава шећерa”
●  Лаза Лазаревић: „Ветар”
●  Радоје Домановић: „Данга” или 

„Вођа”
●  Симо Матавуљ: „Поварета”
●  Бранислав Нушић: „Госпођа 

министарка”
●  Војислав Илић: (избор поезије)

Морфологија ●  Систематизовање 
знања о врстама речи и 
њиховим облицима

●  одреди врсту речи и граматичке 
категорије

●  употреби у усменом и писаном 
изражавању облике речи у складу 
са језичком нормом

●  Морфологија у ужем смислу
●  Променљиве и непроменљиве врсте 

речи
●  Именице, придеви, заменице (њихове 

граматичке категорије), бројеви 
(укључујући бројне именице и бројне 
придеве)

●  Глаголи. Граматичке категорије 
глагола

●  Прилози, предлози, везници, речце, 
узвици

Правопис ●  Оспособљавање 
ученика да пишу у 
складу са правописном 
нормом

●  примени правила одвојеног 
и састављеног писања речи у 
складу са језичком нормом

●  Спојено и одвојено писање речи 
(писање бројева и изведеница од 
њих, писање заменица и заменичких 
прилога, спојеви предлога и других 
речци, глаголи и речце, писање 
негације) 
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Култура изражавања ●  Оспособљавање 
ученика да теоријска 
знања из граматике и 
правописа примењује 
у усменом и писаном 
изражавању у складу 
са језичком нормом, 
користе различите 
облике казивања и 
функционалне стилове

●  изражава размишљања и 
критички став према проблемима 
и појавама у књижевним 
текстовима и свакодневном 
животу

●  препозна одлике стручно-научног 
стила

●  примени одлике новинарског 
стила

●  Лексичке вежбе
●  Стилске вежбе
●  Домаћи задаци
●  Школски писмени задаци 4х2+2
●  Упознавање са одликама новинарског 

стила
●  Писање вести, извештаја, интервјуа 

и других облика новинарског 
изражавања

●  Упознавање са одликама стручно-
научног стила

●  Милутин Миланковић: „Кроз васиону 
и векове”

Кључни појмови садржаја: барок; класицизам; просветитељство; романтизам; реализам; морфологија. 

Назив предмета: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Годишњи фонд часова: 99
Разред: Трећи

ТЕМА ЦИЉ
ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 
ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Модерна ●  Упознавање са 
основним одликама 
правца, представницима 
и њиховим делима

●  наведе одлике правца, 
представнике и њихова дела

●  уочи и тумачи модерне елементе 
у изразу и форми књижевног дела

●  анализира одабрана дела, износи 
запажања и ставове

●  Модерна у европској и српској 
књижевности. Одлике симболизма и 
импресионизма

●  Шарл Бодлер: „Албатрос”
●  А. П. Чехов: „Ујка Вања”
● Богдан Поповић: „Предговор 
Антологији новије српске лирике”
●  Алекса Шантић: „Претпразничко 

вече”, „Вече на шкољу”
●  Јован Дучић: „Благо цара Радована” 

(избор), „Јабланови”
●  Милан Ракић: „Долап”, „Искрена 

песма”
●  В. П. Дис: „Тамница”, „Можда спава”
●  Сима Пандуровић: „Светковина”
●  Бора Станковић: „Нечиста крв”, 

„Коштана” или „Божји људи” 
(приповетка по избору)

●  Јован Скерлић: „О Коштани” или 
„Божји људи”

●  Петар Кочић: „Мрачајски прото” или 
приповетка по избору

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

Место реализације наставе
●  Настава се реализује у учионици

Препоруке за реализацију наставе и 
учења
 
Праћење и вредновање
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода
2. тестове знања

Оквирни број часова по темама
●  Модерна (27)
●  Међуратна књижевност (31)
●  Лексикологија (11)
●  Правопис (8)
●  Култура изражавања (22)

Књижевност између 
два рата

●  Упознавање ученика 
са одликама међуратне 
књижевности, 
представницима и 
делима

●  наведе одлике праваца, 
представнике и њихова дела

●  наведе манифесте, књижевне 
покрете и струје у књижевности 
између два светска рата

●  успостави узајамни однос 
књижевних дела и времена у коме 
су настала

●  анализира одабрана дела, износи 
запажања и ставове

●  Европска књижевност између два рата 
Одлике експресионизма, футуризма, 
надреализма
●  В. Мајаковски: „Облак у панталонама”
●  Ф. Кафка: „Преображај” или Х. Хесе: 

роман по избору или Е. Хемингвеј: 
„Старац и море”

●  Р. Тагора: „Градинар” (избор)
●  Српска међуратна књижевност
●  М. Бојић: „Плава гробница”
●  Д. Васиљев: „Човек пева после рата”
●  М. Црњански: „Суматра”
●  М. Црњански: „Сеобе I”
●  И. Андрић: „Ex Ponto”
●  И. Андрић: „Мост на Жепи”
●  И. Андрић: „На Дрини ћуприја”
●  М. Настасијевић: „Туга у камену” или 

Т. Ујевић: „Свакидашња јадиковка”
●  Р. Петровић: „Људи говоре” (избор)
●  И. Секулић: „Госпа Нола”

Творба речи ●  Систематизовање знања 
о основним правилима 
грађења речи

●  препозна просте, изведене и 
сложене речи

●  примени основне принципе 
творбе речи

●  Просте, изведене и сложене речи
●  Основни појмови о извођењу речи 
●  Важнији модели за извођење именица, 

придева и глагола
●  Основни појмови о творби сложеница 

и полусложеница
Лексикологија ●  Упознавање ученика са 

основама лексикологије
●  препозна и одрeди вредност 

лексеме
●  уме да се служи речницима
●  наведе примере синонима, 

антонима, хомонима, жаргона…

●  Основни појмови из лексикологије 
(лексема, њено значење)

●  Полисемија и хомонимија
●  Синонимија и антонимија
●  Састав лексике српског књижевног 

(стандардног) језика
●  Дијалектизм, архаизми и историзм, 

неологизми, жаргонизми, вулгаризми
●  Фразеологизми
●  Термини
●  Речници и служење њима
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Правопис ●  Оспособљавање 
ученика за 
примењивање знања 
из језика и правописа 
у складу са језичком 
нормом

●  примени правописна правила 
у писању сложеница, 
полусложеница и синтагми

●  скраћује речи у складу са 
прописаним правилима

●  Основна правила спојеног, 
полусложеничког и одвојеног писања

● Скраћенице

Култура изражавања ●  Оспособљавање 
ученика да теоријска 
знања из граматике и 
правописа примењују 
у усменом и писаном 
изражавању

●  износи став, користи аргументе 
и процењује опште и сопствене 
вредности у усменом и писаном 
изражавању

●  Лексичке вежбе
●  Стилске вежбе
●  Домаћи задаци
●  Говорне вежбе
●  Школски писмени задаци 4x2+2

Кључни појмови садржаја: модерна; међуратна књижевност; лексикологија. 

Назив предмета: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Годишњи фонд часова: 84
Разред: Четврти

ТЕМА ЦИЉ
ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 
ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Савремена поезија ●  Упознавање са одликама 
савремене поезије, 
њеним представницима 
и делима

●  наведе обележја савремене 
поезије

●  тумачи песничка дела износећи 
доживљаје, запажања и 
образложења о њима

●  изведе закључак о 
карактеристикама песничког 
језика, мотивима и форми у 
обрађеним песмама

●  Одлике савремене поезије
●  Избор из светске лирике 20. века 

(Превер, Ахматова, Цветајева, 
Бродски)

●  Васко Попа: „Каленић”, „Манасија”, 
„Кора” (избор из циклуса Списак)

●  Миодраг Павловић: „Научите пјесан”, 
„Реквијем” (или две песме по избору)

●  Десанка Максимовић: „Тражим 
помиловање” (избор)

●  Бранко Миљковић: „Поезију ће сви 
писати”

●  Стеван Раичковић: „Камена 
успаванка” (избор)

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

Место реализације наставе
● Настава се реализује у учионици

Препоруке за реализацију наставе
●  Могућност обраде савремене драме 

кроз повезивање са другим медијима 
– драмски текст као позоришна 
представа, радио драма или ТВ драма

Праћење и вредновање
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода
2. тестове знања
Оквирни број часова по темама
●  Савремена поезија (11 часова)
●  Савремена проза (24 часа)
●  Савремена драма (8 часова)
●  Класици светске књижевности (9 

часова)
●  Синтакса (7 часова)
●  Правопис (6 часова)
●  Култура изражавања (19 часова)

Савремена проза ●  Упознавање са 
књижевнотеоријским 
појмовима, 
специфичностима 
савремене прозе, њеним 
представници-ма и 
делима

●  именује различите прозне врсте и 
приповедне поступке 

●  тумачи дело у складу са његовим 
жанровским особеностима 

●  интегрише лично искуство током 
читања и тумачења дела

●  вреднује дело износећи 
аргументе 

●  Структурни чиниоци прозног 
књижевноуметничког дела и 
типологија романа

●  Есеј. Исидора Секулић: „О култури”, 
●  Иво Андрић: „Разговор с Гојом” или 

„О причи и причању”
●  Приповетка. Бранко Ћопић: „Башта 

сљезове боје” (избор)
●  Данило Киш: „Енциклопедија мртвих”
●  Борхес: „Чекање”
●  Роман. Албер Ками: „Странац”
●  Иво Андрић: „Проклета авлија”
●  Владан Десница: „Прољећа Ивана 

Галеба” (одломак по избору као 
пример за роман-есеј)

●  Меша Селимовић: „Дервиш и смрт”
●  Добрица Ћосић: „Корени”
●  Добрица Ћосић: „Време смрти” 

(избор одломака)
●  Књижевна критика. Петар Џаџић: „О 

Проклетој авлији”
Савремена драма ●  Упознавање са 

основним одликама 
савремене драме, 
представницима и 
делима

●  увиди разлику између 
традиционалне и савремене 
драме

●  упореди драмски књижевни 
текст са другим облицима његове 
интерпретације

●  формулише личне утиске и 
запажања о драмском делу

●  Одлике савремене драме
●  С. Бекет: „Чекајући Годоа”
●  Душан Ковачевић: „Балкански 

шпијун”
●  Драмска књижевност и други медији – 

Б. Пекић: „Чај у пет” или А. Поповић: 
„Развојни пут Боре шнајдера” или 
Љ. Симовић: „Путујуће позориште 
Шопаловић”

Класици светске 
књижевности 

●  Упознавање са писцима 
и делима светске 
књижевне баштине

●  препозна свевременост 
обрађених тема

●  тумачи дела износећи 
своја запажања и утиске и 
образложења о њима 

●  В: Шекспир: „Хамлет”
●  Е. А. По: „Гавран”
●  Ф. М: Достојевски: „Злочин и казна”
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Синтакса ●  Систематизовање знања 
из синтаксе

●  одреди синтаксичке јединице и 
њихову функцију 

●  одреди типове независних и 
зависних реченица, типове 
синтагми и типове напоредних 
конструкција

●  разуме појам конгруенције
●  познаје систем глаголских облика

●  Синтаксичке јединице (комуникативна 
реченица, предикатска реченица, 
синтагма, реч) 

●  Основне реченичне и синтагматске 
конструкције

●  Падежни систем и његова употреба. 
Предлошко-падежне конструкције

●  Конгруенција. Синтакса глаголских 
облика.

●  Систем зависних реченица, 
●  Систем независних реченица 

(обавештајне, упитне, узвичне, 
заповедне и жељне)

●  Напоредне конструкције. Појам 
напоредног односа. Главни типови 
напоредних конструкција (саставне, 
раставне, супротне, искључне, 
закључне и градационе)

Правопис ●  Оспособљавање 
ученика за 
примењивање знања 
из језика и правописа 
у складу са језичком 
нормом

●  примени правописне знаке у 
складу са језичком нормом

●  употреби знаке интерпункције у 
складу са језичком нормом

●  Правописни знаци 
●  Општа правила интерпункције у 

реченици

Култура изражавања ●  Усавршавање културе 
изражавања и неговање 
интересовања за 
праћење културних 
садржаја и критички 
однос према њима, као 
и оспособљавање за 
операционализацију 
функционалних стилова

●  напише есеј поштујући структуру 
ове књижевне врсте

●  састави биографију, молбу, жалбу, 
приговор…

●  процењује вредност понуђених 
културних садржаја

●  Лексичке вежбе
●  Стилске вежбе
●  Писање есеја
●  Говорне вежбе
●  Школски писмени задаци 4х2+2
●  Административни функционални стил 

(писање молбе, жалбе, биографије)

Кључни појмови садржаја: проучавање књижевног дела; савремена књижевност; великани светске књижевности; синтакса.

СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК

Програм наставе и учења предмета Српски као нематерњи језик остварује се у складу са Правилником о наставном плану и про-
граму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама („Просветни гласник РС”, бр. 6/90, 4/91, 7/93 
– др. правилник, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 3/05, 6/05, 11/05, 6/06, 12/06, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09, 5/10, 
8/10 – исправка, 11/13, 14/13, 5/14, 5/14, 3/15, 11/16 и 13/18).

СТРАНИ ЈЕЗИК 

Циљ учења предмета: 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.

Годишњи фонд часова: 66
Разред: Први

ЦИЉ ИСХОДИ НА КРАЈУ ПРВОГ 
РАЗРЕДА

Ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНЕ ТЕМЕ
ОПШТЕ И СТРУЧНЕ

(80% + 20%)

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ

СЛУШАЊЕ

Оспособљавање ученика за 
разумевање усменог говора

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

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

●  Разуме бројеве (цене, рачуне, тачно 
време)

OПШТЕ ТЕМЕ
●  Свакодневни живот (организација времена, 

послова, слободно време)
●  Храна и здравље (навике у исхрани, 

карактеристична јела и пића у земљама 
света)

●  Познати градови и њихове знаменитости
●  Спортови и позната спортска такмичења
●  Живот и дела славних људи ХХ века (из 

света науке, културе)
●  Медији (штампа, телевизија)
●  Интересантне животне приче и догађаји 
●  Свет компјутера (распрострањеност и 

примена)

СТРУЧНЕ ТЕМЕ
●  Основна стручна терминологија 
●  Примена информационих технологија у 

домену струке
●  Основе пословне комуникације и 

коресподенције (пословна преписка и 
комуникација у писаној и усменој форми)

●  Мере заштите и очувања радне и животне 
средине 

Напомена: Стручне теме треба распоредити 
по разредима тако да буду у корелацији са 
садржајима који се обрађују из стручних 
предмета. 

1. Представљање себе и других
2. Поздрављање (састајање, растанак; 
формално, неформално, специфично по 
регионима)
3. Идентификација и именовање особа, 
објеката, боја, бројева итд.)
4. Давање једноставних упутстава и команди 
5. Изражавање молби и захвалности
6. Изражавање извињења
7. Изражавање потврде и негирање
8. Изражавање допадања и недопадања
9. Изражавање физичких сензација и потреба
10. Исказивање просторних и временских 
односа 
11. Давање и тражење информација и 
обавештења
12. Описивање и упоређивање лица и предмета
13. Изрицање забране и реаговање на забрану
14. Изражавање припадања и поседовања
15. Скретање пажње
16. Тражење мишљења и изражавање слагања 
и неслагања
17. Тражење и давање дозволе
18. Исказивање честитки
19. Исказивање препоруке 
20. Изражавање хитности и обавезности
21. Исказивање сумње и несигурности

ЧИТАЊЕ

Оспособљавање ученика за 
разумевање прочитаних текстова 

●  Препознаје познате речи, изразе и 
реченице у непознатом тексту (нпр. у 
огласима, на плакатима)

● Разуме општи садржај и смисао 
краћих текстова (саопштења, формулара 
са подацима о некој особи, основне 
команде на машинама/компјутеру, 
декларације о производима, упутства за 
употребу и коришћење)

ГОВОР

Оспособљавање ученика за 
кратко монолошко излагање и 
за учешће у дијалогу на страном 
језику

●  Употребљава једноставне изразе 
и реченице да би представио 
свакодневне, себи блиске личности, 
активности, ситуације и догађаје
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ПИСАЊЕ

Оспособљавање ученика 
за писање краћих текстова 
различитог садржаја

●  Саставља кратак текст о одговарајућој 
теми

●  Пише кратке поруке релевантне за 
посао (место, термини састанка)

●  Пише краћи текст о себи и свом 
окружењу

●  Попуњава формулар где се траже 
лични подаци

ИНТЕРАКЦИЈА 

Оспособљавање ученика за 
учешће у дијалогу на страном 
језику и размену краћих писаних 
порука

●  На једноставан начин се споразумева 
са саговорником који говори споро и 
разговетно

●  Поставља једноставна питања у вези 
са познатим темама из живота и 
струке као и да усмено или писмено 
одговара на иста (бројеви, подаци о 
количинама, време, датум)

●  Напише кратко лично писмо, поруку, 
разгледницу, честитку

МЕДИЈАЦИЈА

Оспособљавање ученика да 
преводи, сажима и препричава 
садржај краћих усмених и 
писаних текстова

● На овом нивоу није предвиђена

МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ

Оспособљавање ученика да 
користе медије као изворе 
информација и развијају 
критичко мишљење у вези са 
њима

●  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.)

Кључни појмови садржаја: читање, слушање, писање, говор, знање о језику, медијација, интеркултурност.

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

I. РЕЧЕНИЦА
Обновити реченичне модел обухваћене програмом за основну школу
– Ред речи у реченици. Место прилога и прилошких одредби
– Tag questions 
– Индиректни говор
а) изјаве – без промене глаголског времена (глагол главне реченице у једном од садашњих времена)
б) молбе, захтеви, наредбе
в) питања са променом реда речи – без промене глаголског времена (глагол главне реченице у једном од садашњих времена)
– Yes/No питања
– ”WH” питања
– Директна и индиректна питања
II. ИМЕНИЧКА ГРУПА
1. Члан
– Обновити употребу одређеног и неодређеног члана
– Нулти члан уз градивне и апстрактне именице
2. Именице
– Множина именица – обновити
– Изражавање припадања и својине – саксонски генитив
– Бројиве и небројиве именице
3. Заменички облици
а) Заменице
– Личне заменице у функцији субјекта и објекта
– Показне заменице
– Односне заменице
б) детерминатори
– Показни детерминатори 
– Неодређени детерминатори
– Присвојни детерминатори
4. Придеви
– Обновити компарацију придева
– too/not…enough/not as…(as)/…than
5. Бројеви
– Обновити просте и редне бројеве
6. Кванитификатори
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III. ГЛAГОЛСКА ГРУПА
1. Глаголи 
– Обновити глаголске облике предвиђене програмом за основну школу
– Модални глаголи: may can, must 
– Пасивне конструкције – садашње време/прошло – the Simple present/past (прошло време рецептивно)
– going to и трајни презент за планове и намере, going to и will (за будућа предвиђања) 
– used to
2. Прилози, извођење прилога и употреба, прилози вероватноће са may, might и will
3. Предлози, најчешћи предлози за оријентацију у времену и простору
4. Кондиционал први

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК

Mорфосинтаксички и фонетски садржаји
Члан
Одређени и неодређени члан. Основна употреба.
Члан спојен с предлозима: di, a, da, in, su и con.
Одређени члан уз основне и редне бројеве.
Именица
Род именица. Правилна множина именица. Множина именица на: -co, -go, -ca, -ga.
Најчешћи примери неправилне множине: именице које се завршавају на консонант (il bar, i bar), именице које се завршавају на 

наглашени вокал (la città, le città), скраћене именице (la foto, le foto), једносложне именице (il re, i re), именице које се завршавају на i (la 
tesi, le tesi).

Заменице 
Личне заменице у служби субјекта (io, tu, lui, lei, Lei, noi, voi, loro). 
Наглашене личне заменице у служби објекта (me, te, lui, lei, Lei, noi, voi, loro). 
Присвојне заменице (mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro). 
Показне заменице (questo, quello).
Упитне заменице (chi? i che?/ che cosa?)
Неодрђене заменице (ognuno i qualcuno). 
Придеви
Описни придеви, слагање придева и именице у роду и броју. Описни придеви buono i bello; неодређени придев tutto. 
Придеви на – co (bianco, simpatico), -go (largo, analogo)
Присвојни придеви: mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro. Употреба члана уз присвојне придеве. 
Морфолошке одлике придева questo, quello, bello i buono.
Неодређени придеви ogni и qualche.
Назив боја, морфолошке особености придева viola, rosa, blu, arancione.
Бројеви: основни бројеви, редни бројеви. Употреба основних и редних бројева при означавању датума.
Глагол
Садашње време (Indicativo Presente) глагола све три коњугације. Садашње време неправилних глагола: essere, avere, andare, dare, 

fare, bere, venire, stare, uscire, dire, tenere.
Садашње време модалних глагола volere, dovere, potere, sapere.
Употреба глагола piacere.
Партицип прошли и прошло свршено време Passato prossimo: прелазних и непрелазних глагола; неправилних глагола.
Будуће време (Futuro semplice) глагола с правилним и неправилним основама.
Предбудуће време (Futuro anteriore).
Прилози
Врсте прилога: за начин, место и време.
Прилошке речце ci и vи.
Предлози
Прости предлози dи, a, da, иn, con, su, per, tra, fra и њихова основна употреба. Предлози dentro, fuorи, sotto, sopra, davantи, dиetro.
Синтакса
Проста реченица: потврдна, упитна, одрична. Tu seи иtalиano. No, иo non sono иtalиano. (Tu) seи иtalиano?
Сложена реченица: 
Adesso non lavoro pиù, ma ho pиù tempo per leggere e scrиvere e gиocare con и mиeи nиpotи.
Ред речи у реченици. Место прилога и прилошких одредби. Nel lиbretto cи sono nomи deи professorи e altre иnformazиonи utиlи.
Лeксикографија
Структура и коришћење двојезичних речника.
Ученику треба показати и стално га подстицати на поседовање, употребу и правилно коришћење речника (двојезичног и, касније, 

једнојезичног), дати основне податке о речничкој литератури одговарајућег квалитета. Подстицати га на контакт са писаном литерату-
ром, електронским садржајима и сл.

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Име ни це
Властите и заједничке (у облицима једнине и множине: Bild – Bil der, Kopf – Köpfe, Frau – Fra uen), са одговарајућим родом. 
Изведене суфиксацијом: Fa ul he it, Bil dung. 
Изведене префиксацијом: Aus bil dung. 
Сложенице: Som mer fe rien, Ju gen dli e be, To ma ten sup pe.
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Заменице
Лич не за ме ни це у номинативу, дативу и акузативу
При де ви 
Изведени суфиксацијом од глагола и именица: fe hler frei, li ebe voll, sprac hlos, trink bar. Сложени: ste in re ich. 
Придевска промена – јака, слаба, мешовита (рецептивно и продуктивно). 
Компаратив и суперлатив (правилна творба и главни изузеци: groß – größer, te u er – te u rer).
Придеви са предлозима: zu fri e den mit, re ich an. 
Члан 
Одређени (der, die, das), неодређени (ein, eine), нулти, присвојни (mein, dein), показни (di e ser, je ner), негациони (kein, ke i ne), неодре-

ђени (man cher, sol cher, eini ge). 
Употреба члана у номинативу (субјект), акузативу и дативу (директни и индиректни објекат), партитивном генитиву (die Hälfte des 

Le bens), посесивном генитиву (die Mut ter me i ner Mut ter). 
Бро је ви 
Основни и редни (der si eb te er ste; am si eb ten er sten). 
Пред ло зи 
Предлози са генитивом (Er li est während der Pa u se), акузативом (Ich bin ge gen dich), дативом (Sie ar be i tet bei einem Zah narzt). Пре-

длози са дативом или акузатвиом (Er ist in der Schu le. Sie kommt in die Schu le). 
Пар ти ку ле 
Употреба основних партикула (рецептивно и продуктивно) Was mac hstu denn da? Das kann ich aber nicht. Sag mal! Wenn ich еinen 

Hund hätte.) 
Гла го ли 
Глаголска времена: презент, претерит, перфект и футур слабих и јаких глагола. 
Глаголи са предлозима (war ten auf, sich in teres si e ren für). 
Пасив радње презента и претерита (рацептивно и продуктивно). 
Конјуктив у функцији изражавања жеље, учтиве молбе и условљености (Ich hätte gern... Ich möchte...Ich würde gern ...Könnte ich..... 

Wenn ich ..... wäre)
Модални и основни модалитети глагола, инфинитивске конструкције (Ich hof fe, dich wi e der zu se hen./Er hat Ge le gen he it, vi e le Spor tler 

ken nen zu ler nen.) 
Ве зни ци и ве знич ки из ра зи: und, oder, aber; denn, des halb, trot zdem; we il, wenn, als, während, bis, ob wohl; двојни везници: we der … 

noch, so wohl ... als auch, zwar ... aber, nicht nur .... son dern auch 
Прилози
При ло зи за време (ge stern), место (ne be nan), начин (al lein), количину (viel, we nig) 
Ре че ни це 
Изјавне реченице, упитне реченице; независне и зависно-сложене реченице. 

РУСКИ ЈЕЗИК

Реченица
Однос реченица у сложеној реченици: независно сложене и зависно сложене реченице. Управни и неуправни говор.
Именице
Варијанте падежних наставака: локатив једнине на -у; о береге/на берегу, о лесе/ в лесу, о крае/на краю; номинатив множине на -а, 

-я, -ья, -е: города, учителя, деревья, граждане.
Именице којима се означавају професије људи, њихова национална и територијална припадност. Промена именица на: -ия, -ие, -мя.
Именице Плуралија тантум (рецептивно и продуктивно).
Обнављање и систематизација основних именичких промена.
Заменице
Обнављање и систематизација заменица обрађених у основној школи: личне, упитне (кто, что, какой, какое, какие).
Одричне заменице: никто, ничто, никакой, ничей, и неодређене заменице: кто-то, кто-нибудь, некорый, несколко обрађивати 

као лексику.
Придеви
Промена придева.
Поређење придева типа: страший, младаший; прост облик суперлатива: ближайший, простейший, худишй.
Рекција придева: уочавање разлика између руског и матерњег језика (больной чем, готовый к чему, способный к чему и сл).
Бројеви
Принципи промена основних бројева: 1, 2, 3, 4, 5 – 20 и 30, 40, 90, 100 (остале бројеве обрадити као лексику), њихова употреба у 

најчешћим структурама за исказивање времена с предлозима: с – до, с – по, от – до, к и др. Исказивање времена по сату у разговорном и 
службеном стилу.

Глаголи
Најчешће алтернације oснове у презенту и простом и будућем времену. Творбс вида помоћу префикса, суфикса и основе.
Глаголи кретања: кретање у одређеном правцу, неодређено кретање и кретање једном у оба правца: активирање до сада не обра-

ђених глагола кретања (идти – ходить, ехать – ездить, бегать – бежать, плыть – плавать, лететь – летать, нести – носить, вести – водить, 
везти – возить).

Реакција глагола: уочавање разлика између руског и матерњег језика (благодарить кого за что, пожертвовать кем – чем, напоминать 
о ком и сл.).

Прилози
Прилози и прилошке одредбе за место, време, начин и количину. Поређење прилога.
Предлози
Најфреквентнији предлози чија се употреба разликује у односу на матерњи језик (для с генитивом, из-за с генитивом у одредби 

одвајања од места и узрока, из-под с генитивом у одредби одвајања од места, к с дативом у временској одредби, по с дативом у атрибут-
ској, просторној и узрочној одредби и сл.).
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Везници
Најфреквентнији прости везници у независо сложеним и зависно слжоженим реченицама (а, да, и, но, или, если, пока, потому, так 

как, перед тем как и сл.).
Реченични модели
Субјекатско – предикатски односи
Реченице са именским предикатом
1) копуле: быть, стать, являться
Его отец был врачом, а он станет инженером.
Это утверждение является спорным.
2) одсутство копуле
Его брат токарь по металлу.
Она сегодня весёлая.
Он сильнее всех.
Објекатски односи
1) директним објектом
Мы купили новый учбеник.
Я не получил ответа.
2) индиректним објектом
Он их побдагодарил за помощь.
Эта фотография напоминает о прошлом.
3) Зависном реченицом
Брат в писмьме сообщает, что он летом приедет к нам.
Временски односи
Реченице с одредбом
1) изражене прилогом
Я пришёл раншьше тебя.
2) изражене зависним падежом
Они вернулись к вечеру (к трём часам).
Я сегдона работал с пяти до семи часов.
Начински односи
Реченице са одредбом израженом прилогом
Он хорошо говорит по-русски.
Он пишет более красиво, чем ты.
Она поёт красивее всех.
Узрочни односи
Реленице са одредбом израженом зависним падежом.
Он не приехал в срок по болезни.
Атрибутивни односи
Реченице с атрибутом
1) у суперлативу
А.С. Пушкин является величайшим русским поэтом.
2) у зависном падежу
Я забыл тетрадь по русскому языку.

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

Пасивне конструкције 
est + партицип перфекта 
Финалне реченице са употребом pour + inf. 
Питања: 
Qui est-ce qui/que 
Qu’est-ce qui/que 
Que;
Индиректна питања
Негација 
pas du tout, non plus, personne 
Казивање претпоставке 
si + имперфект/кондиционал 
Казивање времена 
avant de, quand 
Казивање жеље, воље, намере 
a) субјунктивом (рецептивно, најфреквентнији глаголи)
б) инфинитивом 
Одредбе за време 
– дани у неделји, prochain/dernier; il y a/dans; pendant/depuis; 
Поређење придева
Одредбе за начин 
Изрази за меру и количину 
une douzaine, une centaine, un tas de, pas mal de, environ... и сл. 
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Слагање времена – само са индикативом, и то: 
рrésent – présent (истовремена радња); рrésent – рassé composé (пре); рrésent – futur (после)
Именичка група 
Слагање детерминаната и именица у роду и броју; разлике у изговору (где постоје) и разликовање наставака у тексту.
les déterminants interrogatifs – exclamatifs – relatifs; les déterminants indéfinis 
Наставци именица и придева 
teur/trice; al/aux, ail/aux и неки изузеци на -s), ou -s/x 
Глаголска група 
Субјунктив презента – објаснити принцип творбе, а примењивати само у датим реченичним моделима. 
Слагање партиципа перфекта са субјектом 

ШПАНСКИ ЈЕЗИК

Именичка група 
Слагање детерминатива и именице у роду и броју, апокопирање придева уз именицу, неодређени детерминативи 
(alguno, ninguno, todo, cualquiera) у различитим значењима
Tráeme algún libro de García Márquez.
Todas las mañanas, todo el mundo…
Un muchacho cualquiera…
Морфеме типичне за мушки и женски род именица и придева 
muchacho/muchacha
actor/actriz
trabajador/trabajadora
generoso/generosa
као и именице и придеви који немају морфолошку ознаку рода 
violinista, cantante, interesante, verde…
Глаголска група
Облици индикатива: сва глаголска времена савладана у основној школи примењивати и препознавати у тексту.
Облици субјунктива: презент 
(изражавање жеља, осећања, мишљења, вероватноће)
Слагање партиципа са субјектом и пасивним конструкцијама.
Питања са упитним речима
Quién, qué, cuándo, cómo, dónde, etc.
Индиректна питања
¿ Sabes si ha llegado ?
Pregúntale si ha cogido la tarjeta.
Yo te pregundo que has comprado.
Негација
Nada, nadie, ningun (o/a), nunca, tampoco.
¿ Ha venido alguien ? – No, no ha venido nadie./ Nadie ha venido.
No me gusta esta película. – A mí tambien.
Хипотетичне реченице (први тип)
Si me visitas el verano que viene, te llevaré a la playa.
Казивање жеље, воље, намере
– инфинитивом
– субјунктивом
Me gustaría conocer a este actor. Me gustaría que tú conozcas a mi hermana mayor. Hay que luchar contra la polución del aire y del agua. Es 

necesario que luchemos… ¿ Qué quieren Ustedes que haga ? El trabaja mucho para que sus hijos tengan una vida major
Промена значења придева у зависности од позиције уз именицу 
Un hombre grande / Un gran hombre.
Казивање времена и одредбе за време
Дани у неделји, mañana, ayer, pasado/próximo, que viene, durante, después de, antes de, cuando, hace…, dentro de…
Antes de haberse ido, me dejó su dirección nueva.
¿ Cuándo lo viste ? Lo vi cuando regresé de viaje.
El lunes que viene, El domingo pasado, Salió hacetreinta minutos… regresa dentro de una hora…
Поређење
Más que, menos que, el/la más, tan…como, 
Este libro es el más interesante que he leído. Su última película no es tan interesante como la del año pasado.
Одредбе за начин
Прилози на – mente и прилочке конструкције
Miguel maneja el coche cuidadosamente/con mucho cuidado.
Изрази за меру и количину
Mucho, un poco de, una docena de, aproximadamente, más o menos…
¿ Cuántos estudiantes han visto este programa ? – Más o menos, treinta.
Сложене реченице: 
а) Зависна реченица у индикативу
Mientras vivíamos en Madrid, estudiaba español. ¿ Crees (estás segura, piensas) que aprobaremos el examen.
б) зависна реченица у субјунктиву
Употреба субјунктива презента 
(временске и финалне рећенице).
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Пасивне конструкције
а) ser + participio pasado
La casa fue construida en 1984.
b) pasiva refleja
Se venden libros aquí.
Ортографија
Интерпункција – основна правила (са акцентом на облике који не постоје у српском језику).
Писање великог слова.
Лексикографија
Служење двојезичним речeницaма.

СТРАНИ ЈЕЗИК 

Годишњи фонд часова: 70
Разред: Други 

ЦИЉ
ИСХОДИ НА КРАЈУ ДРУГОГ 

РАЗРЕДА 
Ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНЕ ТЕМЕ
ОПШТЕ И СТРУЧНЕ И

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ
КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ

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

ОПШТЕ ТЕМЕ
●  Свакодневни живот (комуникација међу 

младима, генерацијски конфликти и начини 
превазилажења, међувршњачка подршка)

●  Образовање (образовање у земљама чији 
се језик учи, школовање које припрема за 
студије или свет рада, образовање за све)

●  Познати региони у земљама чији се језик 
учи, њихова обележја

●  Културни живот (манифестације које млади 
радо посећују у земљи и земљама чији се 
језик учи, међународни пројекти и учешће 
на њима)

●  Заштита човекове околине (акције на нивоу 
града, школе, волонтерски рад)

●  Медији (штампа, телевизија, електронски 
медији)

●  Интересантне животне приче и догађаји
●  Свет компјутера (млади и друштвене мреже)

СТРУЧНЕ ТЕМЕ
●  Основна стручна терминологија 
●  Примена информационих технологија у 

домену струке
●  Основе пословне комуникације и 

коресподенције (пословна преписка и 
комуникација у писаној и усменој форми)

●  Мере заштите и очувања радне и животне 
средине 

Напомена: Стручне теме треба распоредити 
по разредима тако да буду у корелацији са 
садржајима који се обрађују из стручних 
предмета

1. Представљање себе и других
2. Поздрављање (састајање, растанак, 
формално, неформално, специфично по 
регионима)
3. Идентификација и именовање особа, 
објеката, боја, бројева итд.)
4. Давање једноставних упутстава и команди
5. Изражавање молби и захвалности
6. Изражавање извињења
7. Изражавање потврде и негирање
8. Изражавање допадања и недопадања
9. Изражавање физичких сензација и потреба
10. Исказивање просторних и временских 
односа
11. Давање и тражење информација и 
обавештења
12. Описивање и упоређивање лица и предмета
13. Изрицање забране и реаговање на забрану
14. Изражавање припадања и поседовања
15. Скретање пажње
16. Тражење мишљења и изражавање слагања 
и неслагања
17. Тражење и давање дозволе
18. Исказивање честитки
19. Исказивање препоруке
20. Изражавање хитности и обавезности
21. Исказивање сумње и несигурности

ЧИТАЊЕ

Оспособљавање
ученика за
разумевање
прочитаних
текстова

●  Чита и разуме различите врсте 
кратких и прилагођених текстова 
(једноставнија лична / пословна 
писма, позивнице, термини, 
проспекти, упутства, огласи) 
препознајући основна значења и 
релевантне детаље

●  Открива значење непознатих речи 
на основу контекста и /или помоћу 
речника

●  Уочи предвидљиве информације 
(кад, где, ко, колико) у свакодневним 
текстовима (рекламе, огласи, 
јеловници, проспекти) као и 
једноставнијим стручним текстовима 
(формулари, шеме, извештаји)

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

●  Попуњава рачуне, признанице и 
хартије од вредности

●  Напише једноставно пословно писмо 
према одређеном моделу

●  Опише и појасни садржај 
симболичких модалитета везаних за 
струку

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

●  преводи усмено или писмено кратке 
поруке у складу са потребама 
комуникације
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МЕДИЈСКА
ПИСМЕНОСТ

Оспособљавање
ученика да
користе медије
као изворе
информација и
развијају
критичко
мишљење у вези
са њима

●  аргументује свој став о медијском 
тексту

Кључни појмови садржаја: читање, слушање, писање, говор, знање о језику, медијација, интеркултурност.

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

I. РЕЧЕНИЦА
– Систематизација свих типова упитних реченица
– Директна и индиректна питања
– Индиректни говор: рецептивно и продуктивно
а) изјаве и питања – без промене глаголског времена (глагол главне реченице у једном од садашњих времена)
б) молбе, захтеви, наредбе
– Индиректни говор: само рецептивно
а) изјаве са променом глаголских времена
– Одређене релативне клаузе 
– Сложене реченице: временске клаузе, узрочне клаузе, допусне клаузе
II. ИМЕНИЧКА ГРУПА
1. Члан
– Разлике између одређеног и неодређеног члана у ширем контексту
2. Именице
– Бројиве и небројиве именице
3. Заменички облици
а) Заменице
– Личне заменице у функцији субјекта и објекта
– Показне заменице
– Односне заменице
б) детерминатори
– Показни детерминаотри
– Неодређени детерминатори
– Присвојни детерминатори
4. Придеви
– Обновити компарацију придева
– too/not…enough/not as…(as)/…than
5. Бројеви
– Обновити просте и редне бројеве
6. Кванитификатори
1. Глаголи
– Обновити разлику у употреби Present Simple, Present Continutous; 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, Past Simple (продуктивно и рецептивно), 
– Present perfect passive (рецептивно)
3. Предлози и најчешћи прилози за оријентацију у времену и простору.
4. Први кондиционал (рецептивно и продуктивно), други кондиционал (рецептивно)

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК

1. Именице
Властите именице и заједничке, одговарајући род и број са детерминативом: Annа, Pietro, Belgrado, Roma, Signor Bianchi, Signora 

Bianchi, i miei genitori, il nostro paese, questa casa, l’Italia, la Serbia, il Tirreno, l’Adriatico, le Alpi, gli Appennini; i miei genitori, mia madre, ll 
loro padre, il nostro paese, i vostri figli, questo studente, questa ragazza, quell’amico, quella casa, итд.

Системски приказ морфолошких карактеристика.
2. Члан. Употреба члана. Систематизација.
Облици одређеног и неодређеног члана. Основна употреба.
Слагање одређеног и неодређеног члана са именицом или придевом.
Члан спојен с предлозима di, a, da, in, su i con. 
Одређени члан испред датума: Oggi è il 25 novembre. Испред имена дана у неделји Abbiamo lezioni di lingua italiana il mercoledì e il 

giovedì.
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Употреба члана уз властита имена, географске појмове, имена градова и држава, презимена.
Партитивни члан као суплетивни облик множине неодређеног члана (Ho un amico italiano: Ho degli amici italiani.).
Употреба члана уз присвојни придев и именице које исказују блиско сродство (Mia sorella si chiama Ada. Domani andiamo a Roma 

con i nostri nonni).
Положај члана и предлога уз неодређени придев tutto.
Партитивни члан. Mangio delle mele. Изостављање у негацији. Non mangio pane. Употреба предлога di уз изразе који изражавају 

одређену количину. Prendo un bicchiere d’acqua minerale.
3. Заменице
Личне заменице у служби субјекта. 
Наглашене личне заменице у служби објекта. 
Наглашене личне заменице у служби директног i indirektnog објекта. 
Ненаглашене личне заменице у пару: Compro il libro a Luigi. Glielo compro.
Присвојне заменице. Показне заменице (questo, quello).
Упитне заменице chi? i che?/ che cosa?
Неодређене заменице придеви (niente/nulla, nessuno, qualcosa, qualcuno, qualche, alcuni)
Релативне заменице (che, cui, il quale/la quale).
4. Придеви
Описни придеви, слагање придева и именице у роду и борју. Описни придеви buono и bello; неодређени придев tutto. Посебне ка-

рактеристике придева santo и grande
Компарација придева: Maria è più alta di Marta. Noi siamo più veloci di voi. Maria e’ la piu’ alta della classe.
Апсолутни суперлатив Maria è bellisima.
Синтетички (органски) облици компаратива и суперлатива (релативног и апсолутног) придева piccolo, grande, buono, cattivo.
Разлика у значењу између аналитичких и синтетичких облика компаратива и супетлатива (più grande: maggiore; più buono: migliore).
Присвојни придеви. Употреба члана уз присвојне придеве. 
Показни придеви: questo, quello.
Назив боја, морфолошке особености придева viola, rosa, blu, arancione.
Главни бројеви (преко 1.000) и редни (до 20). Редни бројеви.
5. Предлози
Прости предлози di, a, da, in, con, su, per, tra, fra и њихова основна употреба. 
Предлози dentro, fuori, sotto, sopra, davanti dietro.
Употреба предлога di (Marco finisce di fare i compiti. La mamma dice di non fare tardi), a (Vado a giocare. Sei bravo a pattinare. Usciamo 

a giocare con gli amici.), da Vengo da Belgrado. Andiamo dai nonni, in (vado in Italia, vivo nel lazio, ho un cappello in testa)
6. Глаголи
Садашње време (Presente Indicativo). 
Императив (Imperativo), заповедни начин. Заповедни начин, за сва лица: Fa’ presto! Non tornare tardi ! Non andate via senza di me. 

Prego Signora, entri! Mi dia un etto di prosciutto e tre tosette, per favore.
Повратни глаголи.
Употреба глагола piacere.
Перфект (Passato Prossimo) Правилних и неправилних глагола: Ho comprato un chilo di pesche. Sono andata alla stazione. Перфект 

модалних глагола volere, dovere, potere, sapere. Sono dovuto andare dal dentista. Ho potuto leggere i titoli in italiano.
Кондиционал презента (Condizionale Presente): Vorrei un chilo di mele, per favore ! Potresti prestarmi il tuo libro di italiano? 
Футур правилних и неправилних глагола. Noi tormeremo a casa alle cinque.
Имперфекат (Imperfetto): C’era una volta un re e viveva in un castello. 
Плусквамперфекат (Trapassato prossimo): Sono arrivato alla stazione quando il treno era già partito.
Презент конјунктива (Congiuntivo presente): Penso che Maria debba studiare di più. Само рецептивно.
Прости пефект (Passato Remoto) творба и основна употреба: Marco entrò e vide il computer acceso. Ma nella stanza non c’era nessuno. 

Правилни и неправилни глаголи. 
Плусквамперфекат (Trapassato prossimo): Sono arrivato alla stazione quando il treno era già partito. Само рецептивно.
Перфект (Passato Prossimo) Правилних и неправилних глагола. Имперфекат (Imperfetto). Употреба и однос перфекта и имперфекта.
7. Прилози
Потврдни, одређни (sì, no). Основни прилози bene, male, molto, poco, troppo, meno, più и прилошки изрази за одређивање времена 

(prima, durante, dopo) и простора. a destra, a sinistra, dritto, davanti, dietro, sotto, sopra, su, giù.
Упитни прилози: quando?, come?, perché? dove?
Грађење прилога од придева помоћу суфикса mente. 
8. Речца ci (с прилошком вредношћу), ne. 
9. Везници.
10. Реченица: 
Проста и проширена реченица у потврдном и у одричном облику.
Упитна реченица: 
С конструкцијом изјавне реченице потврдног облика и упитном интонацијом. 
C конструкцијом изјавне реченице у одричном облику и упитном интонацијом.
Ред речи у реченици.
Сложена реченица: употреба везника који уводе зависну реченицу (временску, узрочну, релативну, хипотетички период).
Хипотетички период: Реална погодбена реченица: Se hai tempo andiamo in gita. Se avrai tempo andremoin gita. 
Иреална погодбена реченица, са имперфектом у протази и аподози: Se avevi tempo, andavamoin gita. 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Не га ци ја nir gends, nir gend wo, ni e mals, gar nicht, nir gend wo hin, ke i nesfalls, ke i ne swegs Das war ke i nes falls die ric hti ge Ant wort. Er wird 
ke i ne swegs heu te an kom men. 
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Гла го ли 
Казивање радње и стања у садашњости, прошлости и будућности. 
Пасив радње (презент, претерит, перфект), инфинитив пасива са модалним глаголом Der Patient musste operiert werden. Amerika 

wurde1492 entdeckt.
Од ред бе кван ти те та – Основни, редни, децимални бројеви. Основне мере. Рачунске радње. Монете. Ta u send, Mil lion, eine Hälfte, 

ein Vi er tel, eine hal be Stun de, zwei Li ter Milch, 2, 40 – zwei Me ter vi er zig, 2, 40 Е – zwei Euro vi er zig. 
Си сте ма ти за ци ја ка те го ри ја ко јих у ма тер њем је зи ку нема или се бит но раз ли ку ју. 
Ин фи ни тив не кон струк ци је сa zu, um... zu, oh ne... zu, statt... zu Er beschloß gle ich nach Ha us zu ge hen. Ich kam früher, um mit dir zu 

re den. Sie ver li e hen das Zim mer, ohne uns zu be grüssen. Statt zu reg nen, be gan es zu schne ien. 
Ка зи ва ње прет по став ки, на чи на, же ље, по ре ђе ња 
Конјунктив у простој (не сложеној) реченици за изражавање жеље, могућности, сумње, претпоставки, нестварности Ewig le be un se-

re Fre i he it! Be i na he wärest du zu spät ge kom men. Hätte er das ge wußt! 
Ре че ни ца 
Кондиционалне реченице. Потенцијалне реченице. Er wäre zu fri e den, wenn du kämest. Ich würde dich be suc hen, wenn ich Ze it hätte. 

Иреалне (рецептивно) Везник: wenn, falls. 
Er wäre ge kom men, wenn er die Ein la dung be kom men hätte. 
Намерне реченице Везници: da mit, dass Wir ge hen so früh in die Schu le, da mit wir al les vor be re i ten. Gib acht, dass du nicht zu spät 

kommst. 
Начинске реченице Везници: indem, ohne dass, statt dass Er be trat den Saal, in dem er al le her zlichst be grüßte. Sie ging an mir vor bei, oh-

ne dass sie mich be merk te. Statt dass du mich ab holst, ge he ich zu Fuß nach Ha u se. 
Поредбене/компаративне реченице (рецептивно) Ве зни ци: wie, als, als ob Sie ist so schön, wie man mir erzählte. Al les en de te viel bes ser, 

als ich er war ten kon nte. Er si eht aus, als ob er krank sei. 
Твор ба ре чи За ме нич ки при ло зи – гра ђе ње и упо тре ба (Wo zu, wo mit, wo ran...; da zu, da mit, da ran...) Wo ran denkst du? Ich den ke im mer 

da ran. 
Гра ђе ње сло же ни ца име ни ца + име ни ца; при дев + име ни ца, пре фик са ци ја Atomphysik, Wand ta fel, Hoc hac hu le, Schnel lzug, be ant wor-

ten, be grüßen, ummöglich Из ве де не име ни це Wohnung, Besichtigung, Heizung usw. 

РУСКИ ЈЕЗИК

Реченица
Реченице са глаголским прилозима. Употреба нет и не у реченици. 
Именице
Генитив једнине на – у.
Синоними, антоними, хомоними. Међујезички хомоними.
Заменице
Неодрећене заменице кто-то, кто-нибудь, некоторый, несколько
Одричне заменице никто, ничто, никакой
Опште заменице сам, самый, любой, каждый
Придеви
Дужи и краћи облик придева. Употреба кратког облика.
Бројеви
Редни бројеви.
Глаголи
Императив
Прошло време глагола од инфинитива на сугласник
Глаголи кретања са префиксима в-, вы-, у-, при-
Реченице са одредбом израженом зависним падежом (Я тебя буду ждать у памятника. Они собираются по вечерам.)
Реченице са глаголским прилогом (Кончив работу, он поехал домой. Возвращаясь домой, я встретил товарища.)
Глаголски прилози
Предлози
Најфреквентнији предлози чија се употреба разликује у односу на матерњи језик (у, около, вокруг, в, на, при, среди)
СИНТАКСА
Реченице са кратким придевским обликом у предикату (Он болен гриппом. Я способен к математике.)
Реченице са објектом у инфинитиву (Я уговорил товарища молчать.)
Реченице са одредбом израженом зависним падежом (Я тебя буду ждать у памятника. Они собираются по вечерам.)
Реченице са глаголским прилогом (Кончив работу, он поехал домой. Возвращаясь домой, я встретил товарища.)
Реченице са одредбом израженом зависним падежом (Я тебя буду ждать у памятника. Они собираются по вечерам.)
Реченице са глаголским прилогом (Кончив работу, он поехал домой. Возвращаясь домой, я встретил товарища.)

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

Именичка група
– употреба детерминаната: редослед у реченици; употреба речи même, autre, seul;
– детерминанти у функцији заменице, посебно: показне заменице испред предлога de + именичка група; испред релативне речени-

це; испред партикула ci и là; неодређене заменице; 
– бројеви: основни, редни, разломачки, апроксимативни; 
– род и број именица и придева специфичних за дату струку; поређење придева, посебно суперлатив. 
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Глаголска група
глаголски начини и времена: презент, сложени перфект, имперфект, плусквамперфект (рецептивно), футур први индикатива, као 

и перифрастичне конструкције: блиски футур, блиска прошлост; il faut que, je veux que, j’aimerais que праћени презентом субјунктива 
глагола прве групе (Il faut que tu racontes ça à ton frère), као и рецептивно: Il faut que tu fasses/ que tu ailles/ que tu sois/ que tu lises/ que tu 
saches/ que tu écrives; презент кондиционала: Si mes parents me laissaient partir, je viendrais avec toi ! императив (рецептивно): aie un peu de 
patience, n’ayez pas peur; sois sage!

– партицип презента и герундив; партиципи презента и перфекта као придеви;
– фреквентни униперсонални глаголи и конструкције.
Предлози
– најчешћи предлози; предложни изрази à côté de, à l’occasion de, à l’aide de; 
– контраховање члана и предлога. 
Прилози
– за место, за време, за начин, за количину; 
– alors – за исказивање последице;
– место прилога;
– прилошке заменице en и y (рецептивно).
Модалитети и форме реченице
‒ декларативни, интерогативни, екскламативни и императивни модалитет;
‒ афирмација и негација; актив и пасив;
‒ реченице са презентативима;
‒ наглашавање реченичних делова помоћу формуле c’est... qui и c’est ... que.
Основни типови сложених реченица
– координиране реченице са везницима et, ou, mais, car, ni и прилозима/прилошким изразима c’est pourquoi, donc, puis, pourtant, par 

contre, par conséquent, au contraire;
– зависне реченице: релативне са заменицама qui, que, où и dont; компаративне са везницима/везничким изразима comme, autant .... 

que, le même ... que, plus ... que, moins ... que; временске са везницима/везничким изразима quand, avant que/avant de+инфинитив, chaque 
fois que, pendant que, après que, depuis que; узрочне са везницима parce que и puisque; (рецептивно) концесивне и опозитивне са везни-
цима bien que и alors que; финалне са везницимаpour que/pour+инфинитив и afin que/afin de+инфинитив; хипотетичне са везником si 
(вероватни и могући потенцијал); реченице са que у функцији објекта (нпр. Nous espérons que tu réussiras ton examen); слагање времена у 
објекатским реченицама.

ШПАНСКИ ЈЕЗИК

Глаголска група
Облици субјунктива: презент
Сложена реченица
а) Зависна реченица у индикативу
Mientras vivíamos en Madrid, estudiaba español. ¿ Crees (estás segura, piensas) que aprobaremos el examen?
Са инфинитивом (са модалним глаголима)
Quiero viajar. Pienso viajar mañana. 
Указати на изражавање узрока (porque, por), последеце (si, para) и на смисао реченице са другим чешћим везницима кад се појаве у 

тексту.
Б) Зависне реченице у субјунктиву
Употреба субјунктва презента (изражавање футура)
С pluscuamperfecto), облици и упиотреба (рецептивно)
Казивање жеље, воље, намере
а) субјунктивом
б) инфинитивом
Me gustaría conocer a este actor. Me gustaría que tú conoszas a mi hermamo. Hay que luchar contra la polución del aire y del agua. Es 

necesario que luchemos…¿Qué quieren Ustedes que haga? El trabaja mucho para ayudar a susu hijos. El trabaja mucho para que sus hijos 
tengan una vida mejor.

Управни и неуправни говор (потрвдне, одричне и упитне реченице, императив).
Dime si/donde/cuando/quién/que…
Sabes si/ donde/cuando/quién/que…
Me puedes decir donde/cuando/quién/que…
Хипотетичне реченице (Други тип)
Si me visitaras, te llevaría a la playa.

Пасивне конструкције
–  убјунктив прошлих времена (preterito imperfecto, preterito perfecto simple, pretérito perfecto compuesto, pretérito 
а) ser + participio pasado
La casa fue construida en 1984.
b) pasiva refleja
Se venden libros aquí
Лексикографија
Служење двојезичним реченицама.
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СТРАНИ ЈЕЗИК

Годишњи фонд часова: 66
Разред: Трећи

ЦИЉ
ИСХОДИ НА КРАЈУ ТРЕЋЕГ 

РАЗРЕДА 
Ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНЕ ТЕМЕ
ОПШТЕ И СТРУЧНЕ И

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ
КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ

СЛУШАЊЕ

Оспособљавање
ученика за
разумевање
усменог говора

●  Разуме основне поруке и захтеве 
исказане јасним стандардним језиком 
када је реч о блиским темама (кола, 
посао, хоби)

●  Разуме глобално суштину нешто 
дужих разговора или дискусија на 
састанцима који се односе на мање 
сложене садржаје из струке, уколико 
се говори разговетно стандардним 
језиком; поставља питања и тражи 
објашњења у вези са темом дискусије/
разговора

ОПШТЕ ТЕМЕ

●  Свакодневни живот (генерацијски конфликти 
и начини превазилажења)

●  Образовање (образовање за све, пракса 
и припреме за будуће занимање, размена 
ученика)

●  Познате фирме, предузећа, установе, 
институције у земљама чији се језик учи

●  Културни живот (међународни пројекти и 
учешће на њима)

●  Заштита човекове околине (волонтерски рад)
●  Медији (штампа, телевизија, електронски 

медији)
●  Историјски догађаји/личности из земаља 

чији се језик учи
●  Свет компјутера
(предности и мане употребе компјутера)

СТРУЧНЕ ТЕМЕ
●  Основна стручна терминологија 
●  Примена информационих технологија у 

домену струке
●  Основе пословне комуникације и 

коресподенције (пословна преписка и 
комуникација у писаној и усменој форми)

●  Мере заштите и очувања радне и животне 
средине 

Напомена: Стручне теме треба распоредити 
по разредима тако да буду у корелацији са 
садржајима који се обрађују из стручних 
предмета

1. Представљање себе и других
2. Поздрављање (састајање, растанак; 
формално, неформално, специфично по 
регионима)
3. Идентификација и именовање особа, 
објеката, боја, бројева итд.)
4. Давање једноставних упутстава и команди
5. Изражавање молби и захвалности
6. Изражавање извињења
7. Изражавање потврде и негирање
8. Изражавање допадања и недопадања
9. Изражавање физичких сензација и потреба
10. Исказивање просторних и временских 
односа
11. Давање и тражење информација и 
обавештења
12. Описивање и упоређивање лица и предмета
13. Изрицање забране и реаговање на забрану
14. Изражавање припадања и поседовања
15. Скретање пажње
16. Тражење мишљења и изражавање слагања 
и неслагања
17. Тражење и давање дозволе
18. Исказивање честитки
19. Исказивање препоруке
20. Изражавање хитности и обавезности
21. Исказивање сумње и несигурности

ЧИТАЊЕ

Оспособљавање
ученика за
разумевање
прочитаних текстова

●  Разуме једноставније текстове 
(стандардна писма, информације о 
процесу рада у струци) који су писани 
обичним језиком или језиком 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

●  Једноставним 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 
симболичких модалитета везаних за 
струку

ИНТЕРАКЦИЈА

Оспособљавање
ученика за
учешће у
дијалогу на
страном језику и
размену краћих
писаних порука

●  Поведе, настави и заврши неки 
једноставан разговор, под условом да 
је лице у лице са саговорником

●  Размени идеје и информација о 
блиским темама у предвидљивим, 
свакодневним ситуацијама

МЕДИЈАЦИЈА

Оспособљавање
ученика да
преводи, сажима
и препричава
садржај краћих
усмених и
писаних текстова

●  Сажима садржај текста, филма, 
разговара и сл.

МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ

Оспособљавање
ученика да
користе медије
као изворе
информација и
развијају
критичко
мишљење у вези
са њима

●  Идентификује различита гледишта о 
истој теми

ЗНАЊА О ЈЕЗИКУ ●  Коректно употребљава једноставне 
структуре користећи зависне реченице 
(уз одређене системске елементарне 
грешке које глобални смисао не 
доводе у питање)

Кључни појмови садржаја: читање, слушање, писање, говор, знање о језику, медијација, интеркултурност.
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ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

I. РЕЧЕНИЦА
– Сви типови упитних реченица
– Директна и индиректна питања
– Индиректни говор: рецептивно и продуктивно
а) изјаве и питања – без промене глаголског времена (глагол главне реченице у једном од садашњих времена)
б) молбе, захтеви, наредбе
– Индиректни говор: само рецептивно
а) изјаве са променом глаголских времена
– Одређене релативне клаузе 
– Сложене реченице: временске клаузе, узрочне клаузе, допусне клаузе.
II. ИМЕНИЧКА ГРУПА
1. Члан
Разлике између одређеног и неодређеног члана у ширем контексту
2. Именице
– Бројиве и небројиве именице.
3. Заменички облици
а) Заменице
– Личне заменице у функцији субјекта и објекта
– Показне заменице
– Односне заменице.
б) детерминатори
– Показни детерминаотри
– Неодређени детерминатори
– Присвојни детерминатори.
4. Придеви
– Обновити компарацију придева
– too/not…enough/not as…(as)/…than.
5. Бројеви
– Обновити просте и редне бројеве
6. Кванитификатори
III ГЛAГОЛСКА ГРУПА
1. Глаголи
– Обновити разлику у употреби Present Simple, Present Continutous; Past Simple, Past Continuous 
– Обновити све употребе Present Perfect
– Past perfect 
Used to 
– Обновити и утвридити начине за изражавање будућности, планова у будућности (going to, will),
– Модални глаголи: should, must, will, may, might,
– Пасивне конструкције – садашње и прошло време – the Present Simple, Past Simple (продуктивно и рецептивно), 
– Present perfect passive (рецептивно).
3. Предлози, најчешћи предлози за оријентацију у времену и простору.
4. Кондиционал први и други (и рецептивно и продуктвно).

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК

Именице
Властите именице и заједничке, одговарајући род и број са детерминативом: Annа, Pietro, Belgrado, Roma, Signor Bianchi, Signora 

Bianchi, i miei genitori, il nostro paese, questa casa, l’Italia, la Serbia, il Tirreno, l’Adriatico, le Alpi, gli Appennini; i miei genitori, mia madre, ll 
loro padre, il nostro paese, i vostri figli, questo studente, questa ragazza, quell’amico, quella casa, итд.

Системски приказ морфолошких карактеристика.
Члан. Употреба члана. Систематизација.
Облици одређеног и неодређеног члана. Основна употреба.
Слагање одређеног и неодређеног члана са именицом или придевом.
Члан спојен с предлозима di, a, da, in, su i con. 
Одређени члан испред датума: Oggi è il 25 novembre. Испред имена дана у неделји Abbiamo lezioni di lingua italiana il mercoledì e il 

giovedì.
Употреба члана уз властита имена, географске појмове, имена градова и држава, презимена.
Партитивни члан као суплетивни облик множине неодређеног члана (Ho un amico italiano: Ho degli amici italiani.).
Употреба члана уз присвојни придев и именице које исказују блиско сродство (Mia sorella si chiama Ada. Domani andiamo a Roma 

con i nostri nonni).
Положај члана и предлога уз неодређени придев tutto.
Партитивни члан. Mangio delle mele. Изостављање у негацији. Non mangio pane. Употреба предлога di уз изразе који изражавају 

одређену количину. Prendo un bicchiere d’acqua minerale.
Системски приказ морфолошких карактеристика.
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Заменице
Личне заменице у служби субјекта. 
Наглашене личне заменице у служби објекта. 
Наглашене личне заменице у служби директног i indirektnog објекта. 
Ненаглашене личне заменице у пару: Compro il libro a Luigi. Glielo compro.
Измештање индиректног објекта испред предиката (Chiedi di Maria? Non l’ho vista da tanto).
Присвојне заменице. Показне заменице (questo, quello).
Упитне заменице chi? i che?/ che cosa?
Неодређене заменице, придеви (niente/nulla, nessuno, qualcosa, qualcuno, qualche, alcuni)
Неодређене заменице, придеви : alcuno, ciascuno, certo, altro, nessuno, parecchio.
Неодређене заменице: nulla, niente, qualcosa.
Релативне заменице (che, cui, il quale/la quale).
Придеви
Описни придеви, слагање придева и именице у роду и борју. Описни придеви buono и bello; неодређени придев tutto. Посебне ка-

рактеристике придева santo и grande
Компарација придева: Maria è più alta di Marta. Noi siamo più veloci di voi. Maria e’ la piu’ alta della classe.
Апсолутни суперлатив Maria è bellisima.
Синтетички (органски) облици компаратива и суперлатива (релативног и апсолутног) придева piccolo, grande, buono, cattivo.
Разлика у значењу између аналитичких и синтетичких облика компаратива и суперлатива (più grande: maggiore; più buono: migliore).
Присвојни придеви. Употреба члана уз присвојне придеве. 
Показни придеви: questo, quello.
Назив боја, морфолошке особености придева viola, rosa, blu, arancione.
Главни бројеви (преко 1.000) и редни (до 20). Редни бројеви.
Алтернативни суфикси -etto, -ello, -uccio, -otto.
Суфикси -enne и -ina за бројеве quarantenne, sulla quarantina.
Предлози
Прости предлози di, a, da, in, con, su, per, tra, fra и њихова основна употреба. 
Предлози dentro, fuori, sotto, sopra, davanti dietro.
Употреба предлога di (Marco finisce di fare i compiti. La mamma dice di non fare tardi), a (Vado a giocare. Sei bravo a pattinare. Usciamo 

a giocare con gli amici.), da Vengo da Belgrado. Andiamo dai nonni, in (vado in Italia, vivo nel lazio, ho un cappello in testa).
Глаголи
Садашње време (Presente Indicativo) 
Императив (Imperativo), заповедни начин. Заповедни начин, за сва лица: Fa’ presto! Non tornare tardi ! Non andate via senza di me. 

Prego Signora, entri! Mi dia un etto di prosciutto e tre tosette, per favore.
Повратни глаголи.
Употреба глагола piacere.
Перфект (Passato Prossimo) Правилних и неправилних глагола: Ho comprato un chilo di pesche. Sono andata alla stazione. Перфект 

модалних глагола volere, dovere, potere, sapere. Sono dovuto andare dal dentista. Ho potuto leggere i titoli in italiano.
Кондиционал презента (Condizionale Presente): Vorrei un chilo di mele, per favore ! Potresti prestarmi il tuo libro di italiano? 
Футур правилних и неправилних глагола. Noi tormeremo a casa alle cinque.
Предбудуће време (Futuro anteriore). Quando arriverà alla stazione, il treno sarà già partito.
Имперфекат (Imperfetto): C’era una volta un re e viveva in un castello. 
Плусквамперфекат (Trapassato prossimo): Sono arrivato alla stazione quando il treno era già partito.
Презент конјунктива (Congiuntivo presente): Penso che Maria debba studiare di più. 
Прошло време конјунктива (Congiuntivo passato). Giorgio pensa che tu non sia mai stata in Italia.
Прости пефект (Passato Remoto) творба и основна употреба: Marco entrò e vide il computer acceso. Ma nella stanza non c’era nessuno. 
Правилни и неправилни глаголи. 
Плусквамперфекат (Trapassato prossimo): Sono arrivato alla stazione quando il treno era già partito.
Перфект (Passato Prossimo) Правилних и неправилних глагола. Имперфекат (Imperfetto). Употреба и однос перфекта и имперфекта.
Прилози
Потврдни, одређни (sì, no). Основни прилози bene, male, molto, poco, troppo, meno, più и прилошки изрази за одређивање времена 

(prima, durante, dopo) и простора. a destra, a sinistra, dritto, davanti, dietro, sotto, sopra, su, giù.
Упитни прилози: quando?, come?, perché? dove?
Грађење прилога од придева помоћу суфикса mente. 
Положај прилога mai, sempre, ancora, già уз passato prossimo(Non ho mai viato una cosa tanto bella).
Речца ci (с прилошком вредношћу) и ne (Ne torno adesso) и заменичком вредношћу (Marco? Ne parliamo spesso). Речца ci са заме-

ничком вредношћу (Marco? Ci ho parlato ieri).
Везници.
Реченица: 
Проста и проширена реченица у потврдном и у одричном облику.
Упитна реченица: 
с конструкцијом изјавне реченице потврдног облика и упитном интонацијом; 
с конструкцијом изјавне реченице у одричном облику и упитном интонацијом. 
Ред речи у реченици.
Ред речи у реченици.
Сложена реченица: употреба везника који уводе зависну реченицу (временску, узрочну, релативну, хипотетички период)
Хипотетички период: Реална погодбена реченица: Se hai tempo andiamo in gita. Se avrai tempo andremoin gita. 
Иреална погодбена реченица, са имперфектом у протази и аподози: Se avevi tempo, andavamoin gita. 
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НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Од ред бе ква ли те та и кван ти те та 
Описна компарација помоћу партикула: ganz, be son ders, höchst, se hr, übe ra us (ап со лут ни су пер ла тив). Sie ist eine se hr fleißige Stu den-

tin Das war eine be son ders /höchst/ an ge neh me Re i se. Потенцирање суперлатива Se i ne Ar be it war bei we i tem die bes te. Sie ist das allerchönste 
Mädchen in der Schu le. 

Не у прав ни го вор 
За истовременост конјунктив презента или претерита Sie sagt: “Ich schre i be einen Bri ef an me i nen Fre und.” Sie sagt, sie schre i be /

schri e be/ einen Bri ef an ihren Fre und. Sie sagt, dass sie... 
За рад њу ко ја се де си ла пре мо мен та го во ра; пер фект или плу сквам пер фект кон јунк ти ва. Sie sagt: „Ich ha be einen Ro man von T. 

Mann ge le sen”. Sie sagt, sie ha be /hätte/ einen Ro man von T. Mann ge le sen. Sie sagt, dass sie... 
За радњу која се дешава после момента говора: футур конјунктива или облик „würde” Sie sagt: „Ich wer de einen Ro man von T. Mann 

le sen.” Sie sagt, sie wer de /würde/ einen Ro man von T. Mann le sen. Sie sagt, dass sie... 
Ин фи ни тив не кон струк ци је 
Изражавање модалитета а) sein + zu + инфинитив Di e ses Pro blem ist zu lösen. Da ist di e ser Vor gang am bes ten zu be o bac hten. б) lassen 

+ sich + инфинитив Das lässt sich le icht erklären. Di e se Bruc hspal te lässt sich bis nach No vi Sad ver fol gen. 
Па сив рад ње и па сив ста ња (пре зент, пер фект, пре те рит и фу тур) Die Unterlagen werden vor der Sitzung verteilt. Die Unterlagen sind 

noch nicht verteilt. Мо дал ни гла го ли + ин фи ни тив пре зен та па си ва (ре цеп тив но) Da bei muss die Tem pe ra tur der Luft be ac htet wer den. Лек-
си ко ло ги ја – сложенице, префиксација и суфиксација – стране речи и интернационализми, термини и терминологизиране речи из општег 
језика. 

РУСКИ ЈЕЗИК

Именице
Скраћенице (ВУЗ, МГУ). Род абревијатура. Познатији наши и страни географски називи са специфичностима у роду, броју и про-

мени.
Заменице
Систематизација неодређених заменица са –то, –нибудь
Придеви
Утврђивање и систематизација придевских облика
Бројеви
Читање децимала и разломака (0, 1-ноль целых одна десятая, 2, 4-две целых четыре десятых, ½-одна вторая (половина).
Глаголи
Радни глаголски придев садашњег времена
Радни глаголски придев прошлог времена
Пасивни глаголски придеви – употреба
СИНТАКСА
Реценице са субјектом типа мы с вами
Реченице с куполама являются, называются
Реченице са куполом есть
Реченице са трпним глаголским придевом у предикату (Лес посажен недавно.)
Реченице са одредбом за приближну количину (В классе было учеников тридцать.)

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

Именичка група
– систематизација употребе детерминаната: одређених, неодређених и партитивних чланова; присвојних и показних придева; основ-

них, редних и апроксимативних бројева; неодређених речи; одсуство детерминаната (на пример: код етикетирања производа – fromage de 
brebis, натписа на продавницама и установама – boulangerie, banquе, назива рубрика у штампаним медијима – faits divers, на знаковима 
упозорења – еntrée interdite; испред именице у позицији атрибута: il est boulanger и слично);

– род и број именица и придева; место придева petit, grand, jeune, vieux, gros, gentil, beau, joli, long, bon, mauvais; промена значења 
неких придева у зависности од места: un grand homme / un homme grand; un brave homme / un homme brave; поређење придева; 

– заменице: личне ненаглашене (укључујући и заменицу on) и наглашене; заменице за директни и за индиректни објекат; показне и 
присвојне; упитне и неодређене.

Глаголска група
– систематизација глаголских начина и времена: времена индикатива, перифрастичне конструкције, посебно за исказивање рад-

ње у току être en train de ...; презент субјунктива глагола прве и друге групе и фреквентних неправилних глагола: Il est important que tu 
viennes... / que nous allions... / que vous soyez...; перфект кондиционала: Si j’avais su, je serais venue plus tôt; императив: sachons attendre, 
ayons confiance; soyez les bienvenus!

– темпорална, каузална, концесивна и погодбена вредност герундива;



29. јул 2019.  ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИК Број 10 – Страна 43

– униперсонални глагол s’agir и униперсоналне конструкције са глаголима suffire de + inf., défendre/interdire de + inf., recommander 
de + inf., rester à + inf. 

Предлози
– предложна група са придевском вредношћу; 
– предложна група иза прилога за количину. 
Прилози, систематизација
Модалитети и форме реченице
– систематизација: декларативни, интерогативни, екскламативни и императивни модалитет;
– негација, изостављање форклузива pas, употреба осталих форклузива; 
– пасив: везивање агенса предлозима de и par;
– позиционо наглашавање реченичних делова.
Основни типови сложених реченица
систематизација координираних реченица; 
– зависне реченице, систематизација: релативне, компаративне, временске; концесивне и опозитивне са везницима bien que и alors 

que; каузалне са везницима comme и surtout que; финалне конструкције и обрти са инфинитивом; хипотетичне са везником si (вероватни, 
могући и иреални потенцијал); реченице са que у функцији субјекта (нпр. Il est possible qu’il soit parti); систематизација слагања времена.

ШПАНСКИ ЈЕЗИК

Пасивне конструкције са и без агенса
Miguel fue invitado po María
Miguel fue nombrado secretario de la Asociacín
Употреба инфинитива у функцији субјекта, објекта и атрибута.
Piensan viajar mañana.
Es necesario estudiar lenguas extranjeras.
Hacer ejercicio es muy importante para la salud.
Estar + gerundio
Estaban discutiendo cuando entró Juan.
Хипотетичке реченице (све три могућности) 
Si me visitas el verano que viene, te llevaré a la playa
Si me visitaras, te llevaré a la playa. 
Si me hubieras visitado el año pasado, te habría llevado a la playa
Сложена реченица
зависна реченица у субјунктиву (изражавање футура)
Основе употреба глаголских начина индикатива и субјунктива у најчешћим типовима сложених реченица (релативна, временска, 

узрочна, последична. 
Безличне конструкције
Са глаголима llover, nevar…
Ser + adjetivo: es necesario, es obligatorio, es importante…
(указати на употребу субјунктива у неким од ових реченица)
Изражавање
– бојазни: temo que haya llegado a timpo.
– жеље: Espero que venga
– заповести, воље: Quiero que me digas la verdad. Es necesario que aprendan estos verbos.
Бројеви
Разломци, математички знакови и радње.
Лексикографија
Структура стручних речника и њихово коришћење.

СТРАНИ ЈЕЗИК

Годишњи фонд часова: 56
Разред: Четврти

ЦИЉ
ИСХОДИ НА КРАЈУ ЧЕТВРТОГ 

РАЗРЕДА 
Ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНЕ ТЕМЕ
ОПШТЕ И СТРУЧНЕ И

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ
(80% + 20%)

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ

СЛУШАЊЕ

Оспособљавање
ученика за
разумевање
усменог говора

●  Разуме суштину битних информација 
са радија или телевизије, презентација 
или дискусија о актуелним збивањима 
или о стварима које се њега тичу 
на приватном и прoфесионалном 
плану, уколико се говори разговетно 
стандардним језиком

ОПШТЕ ТЕМЕ
●  Свакодневни живот (планови за будућност, 

посао и каријера)
●  Образовање (могућност образовања у 

иностранству, размена ученика, усавршавање 
у струци)

●  Друштвено уређење и политички систем у 
земљама чији се језик учи

1. Представљање себе и других
2. Поздрављање (састајање, растанак;
формално, неформално, специфично
по регионима)
3. Идентификација и именовање особа, 
објеката, боја, бројева итд.)
4. Давање једноставних упутстава и
команди
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ЧИТАЊЕ

Оспособљавање
ученика за
разумевање
прочитаних
текстова

●  Разуме смисао сложенијих текстова 
шематских приказа, упутстава, 
уговора

●  Разуме и користи обавештења из 
стручних текстова везаних за струку 

●  Разуме текстове у којима се износи 
лични став или посебно гледиште

●  Културни живот (манифестације, сајмови 
и изложбе општег карактера и везане за 
струку)

●  Медији (утицај медија)
●  Историјске везе Србије и земаља чији се 

језик учи
●  Свет компјутера
(оглашавње на различитим глобалним 
мрежама, виртуелни свет комуникације)

СТРУЧНЕ ТЕМЕ
●  Основна стручна терминологија 
●  Примена информационих технологија у 

домену струке
●  Основе пословне комуникације и 

коресподенције (пословна преписка и 
комуникација у писаној и усменој форми)

●  Мере заштите и очувања радне и животне 
средине 

Напомена: Стручне теме треба распоредити 
по разредима тако да буду у корелацији са 
садржајима који се обрађују из стручних 
предмета

5. Изражавање молби и захвалности
6. Изражавање извињења
7. Изражавање потврде и негирање
8. Изражавање допадања и недопадања
9. Изражавање физичких сензација и потреба
10. Исказивање просторних и временских 
односа
11. Давање и тражење информација и 
обавештења
12. Описивање и упоређивање лица и предмета
13. Изрицање забране и реаговање на забрану
14. Изражавање припадања и поседовања
15. Скретање пажње
16. Тражење мишљења и изражавање
слагања и неслагања
17. Тражење и давање дозволе
18. Исказивање честитки
19. Исказивање препоруке
20. Изражавање хитности и обавезности
21. Исказивање сумње и несигурности

ГОВОР

Оспособљавање ученика за
кратко
монолошко
излагање и за
учешће у
дијалогу на
страном језику

●  Представи припремљену презентацију 
која се односи на теме везане за 
области личног интересовања, 
школско градиво или струку

●  Говори о утисцима, употребљавајуи 
сложеније изразе 

●  Даје дужи опис свакодневних радњи 
из свог окружења, описује прошле 
активности, свакодневне обавезе, 
планове, радне задатке и начин 
организовања 

●  Даје релевантне податке са неке 
презентације или из дискусије везане 
за струку

ПИСАЊЕ

Оспособљавање
ученика за
писање краћих
текстова
различитог
садржаја

●  Напише писмо или нешто дужи 
текст да би саопштио информацију 
или указао на лични став или 
супротстављање мишљења

●  Напише извештај или протокол о 
догађају или са састанка

●  Писмено конкурише за неки посао

ИНТЕРАКЦИЈА

Оспособљавање
ученика за
учешће у
дијалогу на
страном језику и
размену краћих
писаних порука

●  Оствари комуникацију о основним 
темама, под условом да је у стању да 
тражи помоћ од саговорника

●  Образложи и одбрани свој став, 
разјасни неспоразуме

МЕДИЈАЦИЈА

Оспособљавање
ученика да
преводи, сажима
и препричава
садржај краћих
усмених и
писаних текстова

●  Препричава садржај текста, разговора, 
договора

МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ

Оспособљавање
ученика да
користе медије
као изворе
информација и
развијају
критичко
мишљење у вези
са њима

●  Пореди различите приказе истог 
догађаја у различитим медијима

ЗНАЊА О ЈЕЗИКУ ●  Коректно употребљава сложеније 
структуре и процесе (номинализације, 
градације, трнасформације)

●  Контролише граматичка знања и 
исправља своје грешке

Кључни појмови садржаја: читање, слушање, писање, говор, знање о језику, медијација, интеркултурност.

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

I. РЕЧЕНИЦА
– Сви типови упитних реченица
– Директна и индиректна питања
– Индиректни говор: рецептивно и продуктивно
а) изјаве и питања – без промене глаголског времена (глагол главне реченице у једном од садашњих времена)
б) молбе, захтеви, наредбе
в) изјаве и птиња са променом глаголских времена
– Релативне клаузе 
– Све врсте сложених реченица (временске, клаузе, клаузе, итд).
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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 детерминаотри
– Неодређени детерминатори
– Присвојни детерминатори
4. Придеви
1. Обновити компарацију придева
2. too/not…enough/not as…(as)/…than
5. Бројеви
– Обновити просте и редне бројеве
 6. Кванитификатори
III. ГЛAГОЛСКА ГРУПА
1. Глаголи
– Обновити и утврдити сва садашња времена 
– Обновити и утврдиити сва прошла времена 
– Разлика између Used to Past Continuous 
– Обновити и утврдити све начине зе изражавање будућности 
– Глаголи стања 
– Модални глаголи: should, must, will, may, might, 
– Пасивне конструкције – the Present Simple, Past Simple , Present Perfect (продуктивно и рецептивно), плстала времена само рецеп-

тивно 
– wish + Past simple /would- Have something done (само рецептивно)
2. Први и други кондиционал (рецептивно и продуктивно); трећи кондиционал (рецептивно)
3. Предлози, најчешћи предлози за оријентацију у времену и простору.

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК

Именице
Властите именице и заједничке, одговарајући род и број са детерминативом: Annа, Pietro, Belgrado, Roma, Signor Bianchi, Signora 

Bianchi, i miei genitori, il nostro paese, questa casa, l’Italia, la Serbia, il Tirreno, l’Adriatico, le Alpi, gli Appennini; i miei genitori, mia madre, ll 
loro padre, il nostro paese, i vostri figli, questo studente, questa ragazza, quell’amico, quella casa, итд.

Системски приказ морфолошких карактеристика.
Члан. Употреба члана. Систематизација.
Облици одређеног и неодређеног члана. Основна употреба.
Слагање одређеног и неодређеног члана са именицом или придевом.
Члан спојен с предлозима di, a, da, in, su i con. 
Одређени члан испред датума: Oggi è il 25 novembre. Испред имена дана у неделји Abbiamo lezioni di lingua italiana il mercoledì e il 

giovedì.
Употреба члана уз властита имена, географске појмове, имена градова и држава, презимена.
Партитивни члан као суплетивни облик множине неодређеног члана (Ho un amico italiano: Ho degli amici italiani.).
Употреба члана уз присвојни придев и именице које исказују блиско сродство (Mia sorella si chiama Ada. Domani andiamo a Roma 

con i nostri nonni).
Положај члана и предлога уз неодређени придев tutto.
Партитивни члан. Mangio delle mele. Изостављање у негацији. Non mangio pane. Употреба предлога di уз изразе који изражавају 

одређену количину. Prendo un bicchiere d’acqua minerale.
Заменице
Личне заменице у служби субјекта. 
Наглашене личне заменице у служби објекта. 
Наглашене личне заменице у служби директног и индиректног објекта. 
Ненаглашене личне заменице у пару: Compro il libro a Luigi. Glielo compro.
Измештање индиректног објекта испред предиката (Chiedi di Maria? Non l’ho vista da tanto).
Присвојне заменице. Показне заменице (questo, quello).
Упитне заменице chi? i che?/ che cosa?
Неодређене заменице, придеви (niente/nulla, nessuno, qualcosa, qualcuno, qualche, alcuni)
Неодређене заменице, придеви: alcuno, ciascuno, certo, altro, nessuno, parecchio.
Неодређене заменице: nulla, niente, qualcosa.
Релативне заменице (che, cui, il quale/la quale).
Придеви
Описни придеви, слагање придева и именице у роду и борју. Описни придеви buono и bello; неодређени придев tutto. Посебне ка-

рактеристике придева santo и grande.
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Компарација придева: Maria è più alta di Marta. Noi siamo più veloci di voi. Maria e’ la piu’ alta della classe.
Апсолутни суперлатив Maria è bellisima.
Синтетички (органски) облици компаратива и суперлатива (релативног и апсолутног) придева piccolo, grande, buono, cattivo.
Разлика у значењу између аналитичких и синтетичких облика компаратива и супетлатива (più grande: maggiore; più buono: migliore).
Присвојни придеви. Употреба члана уз присвојне придеве. 
Показни придеви: questo, quello.
Назив боја, морфолошке особености придева viola, rosa, blu, arancione.
Главни бројеви (преко 1.000) и редни (до 20). Редни бројеви.
Алтеративни суфикси -etto, -ello, -uccio, -otto.
Суфикси -enne и -ina за бројеве quarantenne, sulla quarantina.
Предлози
Прости предлози di, a, da, in, con, su, per, tra, fra и њихова основна употреба. 
Предлози dentro, fuori, sotto, sopra, davanti dietro.
Употреба предлога di (Marco finisce di fare i compiti. La mamma dice di non fare tardi), a (Vado a giocare. Sei bravo a pattinare. Usciamo 

a giocare con gli amici.), da Vengo da Belgrado. Andiamo dai nonni, in (vado in Italia, vivo nel lazio, ho un cappello in testa).
Глаголи
Садашње време (Presente Indicativo) 
Императив (Imperativo), заповедни начин. Заповедни начин, за сва лица: Fa’ presto! Non tornare tardi ! Non andate via senza di me. 

Prego Signora, entri! Mi dia un etto di prosciutto e tre tosette, per favore
Повратни глаголи.
Употреба глагола piacere.
Перфект (Passato Prossimo) Правилних и неправилних глагола: Ho comprato un chilo di pesche. Sono andata alla stazione. Перфект 

модалних глагола volere, dovere, potere, sapere. Sono dovuto andare dal dentista. Ho potuto leggere i titoli in italiano.
Кондиционал презента (Condizionale Presente): Vorrei un chilo di mele, per favore ! Potresti prestarmi il tuo libro di italiano? 
Прошло време погодбеног начина (Condizionale Passato). Avrei preso volentieri una pizza ieri sera.
Футур правилних и неправилних глагола. Noi tormeremo a casa alle cinque.
Предбудуће време (Futuro anteriore). Quando arriverà alla stazione, il treno sarà già partito.
Имперфекат (Imperfetto): C’era una volta un re e viveva in un castello. 
Плусквамперфекат (Trapassato prossimo): Sono arrivato alla stazione quando il treno era già partito.
Презент конјунктива (Congiuntivo presente): Penso che Maria debba studiare di più. 
Прошло време конјунктива (Congiuntivo passato). Giorgio pensa che tu non sia mai stata in Italia.
Прости пефект (Passato Remoto) творба и основна употреба: Marco entrò e vide il computer acceso. Ma nella stanza non c’era nessuno. 

Правилни и неправилни глаголи. 
Плусквамперфекат (Trapassato prossimo): Sono arrivato alla stazione quando il treno era già partito.
Перфект (Passato Prossimo) Правилних и неправилних глагола. Имперфекат (Imperfetto). Употреба и однос перфекта и имперфекта.
Герунд, глаголски прилог садашњи. Gerundio. Облици трију конјугација и неправилних глагола. 
Структура stare + gerundio.
Прилози
Потврдни, одређни (sì, no). Основни прилози bene, male, molto, poco, troppo, meno, più и прилошки изрази за одређивање времена 

(prima, durante, dopo) и простора. a destra, a sinistra, dritto, davanti, dietro, sotto, sopra, su, giù
Упитни прилози: quando?, come?, perché? dove?
Грађење прилога од придева помоћу суфикса mente. 
Поређење прилога. Компаратив и суперлатив прилога bene и male.
Грађење суперлатива апсолутног прилога помоћу наставка -issimo.
Положај прилога mai, sempre, ancora, già уз passato prossimo(Non ho mai viato una cosa tanto bella).
Речца ci (с прилошком вредношћу) и ne (Ne torno adesso) и заменичком вредношћу (Marco? Ne parliamo spesso). Речца ci са заме-

ничком вредношћу (Marco? Ci ho parlato ieri).
Везници.
Реченица: Проста и проширена реченица у потврдном и у одричном облику.
питна реченица: 
с конструкцијом изјавне реченице потврдног облика и упитном интонацијом 
с конструкцијом изјавне реченице у одричном облику и упитном интонацијом 
Ред речи у реченици.
Сложена реченица: употреба везника који уводе зависну реченицу (временску, узрочну, релативну, хипотетички период)
Хипотетички период: Реална погодбена реченица: Se hai tempo andiamo in gita. Se avrai tempo andremoin gita. 
Иреална погодбена реченица, са имперфектом у протази и аподози: Se avevi tempo, andavamoin gita. 
Правила о слагању времена. Исказивање претпрошлости и будућности у прошлости.

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Обнављати и утврђивати градиво обрађено у претходним разредима, са циљем да рецептивна употреба језика све више постаје ре-
продуктивна. 

Пар ти цип I и II у: а) атрибутивној употреби das spi e len de Kind; der aus gefüllte Antrag; б) адвербијалној употреби Sie saß le send 
am Tisch. Sie kam gut in for mi ert an. в) предикативној употреби Die Re i se war an stren gend. Die Fra gen sind vor be re i tet. г) партиципи као део 
номиналне групе речи са редоследом елемената (рецептивно) die ge stern bes tell ten Bücher. – препознавање еквивалентних атрибутивних 
реченица Ein we i nen des Mädchen. Ein Mädchen das we int. Die ge stem ge druc kte Ze i tung. Die Ze i tung die ge stern ge druckt ist. 

Ин фи ни тив ca zu, oh ne zu, um zu, an statt zu у функцији еквивалентних зависних реченица Es ist wic htig pünktlich zu sein. /Es ist wic-
htig, dass man pünktlich ist./ Er bra ucht nur ein ge Mi nu ten um die Auf ga be zu lösen. /Er bra ucht nur eini ge Mi nu ten, da mit er die Auf ga be löst. 

Ред ре чи у ре че ни ци са те жи штем на по ло жа ју гла го ла – си сте ма ти за ци ја. 
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РУСКИ ЈЕЗИК

Именице
Обнављање и систематизација типова именица, обрађених у претходним разредима
Заменице
Присвојне заменице 1, 2. и 3. лица и заменица свой
Показне заменице этот, тот
Неодређене заменице са речцом –либо, кое
Придеви
Продуктивни суфикси описних придева –ист, -аст, -ат, -ив, -лив, -чив
Поређење придева и прилога
Глаголи
Обнављање и систематизација
Времена
Прошло време глагола са основом на сугласник
Бројеви
Слагање бројева са именицама и придевима
Речце
Разве, неужели, ли, хоть, даже 
Синтакса 
Инфинитивне реченице (Что мне сказать тебе.)
Именски предикат (Ломоносов – знаменитый учёный.)
Исказивање одсуства, присуства (В природе имеются разные минералы.)
Основне мерне јединице и њихове скраћенице.

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

У четвртом разреду средње школе граматички садржаји обрађени у претходним разредима систематизују се како би ученици спон-
тано, прецизно и што тачније користили француски језик у приватној и у пословној комуникацији. 

Посебна пажња посвећује се: 
– оним елементима граматике који се теже усвајају, нпр, када су у питању изворни говорници српског језика, употреба члана, си-

стем прошлих времена, глаголске конструкције, негација и друго;
– оним елементима граматике који се чешће срећу у оквиру језика дате струке.
Имајући у виду наведено, ауторима уџбеника и наставницима француског језика препоручује се да избор граматичких садржаја које 

ће обрађивати у четвртом разреду заснују пре свега на потребама ученика (на основу анализе њихових честих грешака), као и на рефе-
рентним материјалима за нивое А2 и Б1 за француски језик.

ШПАНСКИ ЈЕЗИК

Именичке групе
Именице. Род и број именица. Род и број сложеница. Pluralia tantum.
Oдређени члан. Одсуство одређеног члана.
Неодређени члан (значење у једнини и множини).
Бројеви. Редни бројеви.
Придеви. Положај придева у односу на именицу.
Личне заменице. Систематизација морфосинтаксе ненаглашених заменица.
Сложена реченица
Препознавање односа глевне и зависне реченице у тексту, употреба субјунктива у зависној реченици (системски преглед времена 

и функција; пре свега рецептивно); изражавање хипотетичности; кондиционалне реченице (системски преглед времена и функција; пре 
свега рецептивно).

Изражавање компаративности
Tan(to)…como…Esta pelicula es tan interesante como la que vimos la semana pasada. 
Tanto los adultos como los niños deben prestar atención al medio ambiente. 
Más / menos….que
Menor / mayor…que
Major / peor…que
Суперлатив (Релативни и апцолутни: указати на разлике у значењу.)
El libro más interesante que he leído…
Es un libro interesantísimo
Именице
Системски преглед рода и броја.
Бројеви
Читање разломака, математичких знакова и радњи.
Творба речи
Сложенице (најчешће комбинације): 
Sacacorchos, paraguas, parabrisas, limpiaparabrisas…
деривација
а) помоћу префикса
a-, in-, anti-, super-…
б) помоћу суфикса
-mente, – able, -so/a, …..
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Номинализација најчешћих граматичких категорија инфинитива
los deberes, 
Придева
El lindo, la bonita
Прилога
El bien, el mal….
Лексикологија
Најчешћи идиоми и фразеологизми. Полисемија.
Лексикографија
Стручни и енциклопедијски речници.

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Комуникативна настава страних језика подразумева поимање језика као средства комуникације; инсистира на употреби циљног 
језика у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за ученике; претпоставља примену тзв. Teacher talk, односно прилаго-
ђавање говорне делатности наставника интересовањима и знањима ученика; инсистира на комуникативном аспекту употребе језика, одн. 
на значењу језичке поруке, а не толико на граматичној прецизности исказа; претпоставља да се знања ученика мере прецизно дефиниса-
ним релативним, а не толико апсолутним критеријумима тачности. 

Основни циљ наставе страних језика је формирање комуникативне компетенције код ученика у свим видовима говорне делатности, 
односно оспособљавање ученика да овладају комуникативним умењима како у типичним свакодневним ситуацијама, тако и у сфери сво-
је будуће професионалне делатности. Комуникативност у настави језика треба структурирати тако да она одражава модел природности 
комуницирања, уз коришћење адекватних метода, поступка и облика рада.

Један од кључних елемената комуникативне наставе страних језика је и социјална интеракција кроз рад у учионици. Она се базира 
на групном или индивидуалном решавању проблема, потрази за информацијама и мање или више комплексним задацима. У тим задаци-
ма увек су јасно одређени контекст, процедура и циљ, чиме се унапређује квантитет језичког материјала који је неопходан услов за било 
које учење језика. 

Комуникативно-интерактивна парадигма у настави страних језика, између осталог, укључује и следеће компоненте: 
●  усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину;
●  поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и ажуриране листе задатака и активности; 
●  наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја; 
●  ученици се третирају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину;
●  уџбеници су само један од ресурса; осим њих препоручује се и примена других извора информација и дидактичких материјала, 

поготову кад је реч о стручним темама; 
●  учионица постаје простор који је могуће реструктурирати из дана у дан. 
Важан циљ у учењу страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неоп-

ходна да се језик користи ради информисаности и оспособљености за једноставну комуникацију у усменом и писаном облику на стра-
ном језику. Тај сегмент наставе страног језика се прогресивно увећава током четворогодишњег образовања и треба да буде јасно дефини-
сан и усклађен са исходима везаним за квалификације струке. 

Неопходно је да стручна тематика која се обрађује на страном језику прати исходе појединих стручних предмета и буде у корелаци-
ји са њима. 

Реализација наставе језика струке се много више огледа у развијању рецептивних вештина него продуктивних јер је сврха учења 
страног језика, у првој линији, усмерена на то да се ученици оспособе да прате одређену стручну литературу у циљу информисања, пра-
ћења иновација и достигнућа у области струке, усавршавања и напредовања. 

Спектар текстова који се препоручују је 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, изве-
штаји, 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 које они носе, треба ра-
зумети. У планирању наставе и учења наставник користи уџбеник као функционалано и флексибилно наставно средство које не одређује 
садржаје предмета. Садржајима у уџбенику се приступа селективно и у складу са предвиђеним исходима. Наставник упућује ученике на 
друге изворе информисања и стицања знања и вештина. глобално, селективно или пак детаљно. 

Продуктивне вештине треба ограничити на строго функционалну примену реалну за захтеве струке. То подразумева писање крат-
ких 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. 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Циљ учења предмета: 
Циљ 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 специфич-
ним условима живота и рада.

Посебни циљеви учења: 
1. Подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција постуралних поремећаја);
2. Развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања неопходних за самостални рад на њима;
3. Стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово усвајање;
4. Проширивање и продубљивање интересовања које су ученици стекли у основној школи и потпуније сагледавање спортске гране, 

за коју показују посебан интерес;
5. Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних општим циљем овог предмета (васпитно-

-образовног подручја);
6. Мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психо-социјалних образаца понашања;
7. Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада. 
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ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Годишњи фонд часова: 66
Разред: Први

ТЕМА ЦИЉ
ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 
ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

● Здравствена 
култура и физичка 
активност, као основа 
за реализовање 
постављених циљева 
и исхода

●  Унапређивање и 
очување здравља;

●  Утицај на 
правилно држање 
тела (превенција 
постуралних 
поремећаја);

●  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; 

●  Вежбе обликовања (јачања, лабављење 
и растезање);

●  Вежбе из корективне гимнастике;
●  Провера стања моторичких и 

функционалних способности;

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

●  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 
четворогодишње стручне школе 
далеко су више оптерећени у 
редовном образовању практичном 
и теоријском наставом од осталих 
ученика. Физичко васпитање, у 
овим школама је 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 бављење физичким 
вежбањем.

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
●  теоријска настава (4 часа);
●  мерење и тестирање (6 часова);
●  практична настава (56 часова).

Подела одељења на групе
Одељење се не дели приликом 
реализације;
Настава се изводи фронтално и по 
групама, у зависности од карактера 
методске јединице која се реализује. 
Уколико је потребно, нарочито за вежбе 
из корективне гимнастике, приступ је 
индивидуалан.

Место реализације наставе
●  Теоријска настава се реализује у 

учионици или у сали, истовремено са 
практичном наставом;

●  Практична настава реализује се 
на спортском вежбалишту (сала, 
спортски отворени терени, базен, 
клизалиште, скијалиште). 

Планирање наставе и учења

●  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. 

Садржај циклуса: 
–  за проверу нивоа знања на крају 

школске године – један;
–  за атлетику – један;
–  за гимнастику: вежбе на справама и 

тлу – један;
–  за спорт по избору ученика – два;
–  за повезивање физичког васпитања са 

животом и радом – један.

Садржаји програма усмерени су на: 
развијање физичких способности; 
спортско-техничко образовање; 
повезивање физичког васпитања са 
животом и радом.

●  Развој моторичких 
и функционалних 
способности 
човека, као основа 
за реализовање 
постављених 
циљева и исхода

●  Развој и усавршавање 
моторичких 
способности и 
теоријских знања 
неопходних за 
самостални рад на 
њима; 

●  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;

●  Вежбе снаге без и са малим теговима 
(до 4 kg);

●  Трчање на 800 m ученице и 1.000 m 
ученици ;

●  Трчање на 60 m и 100 m;
●  Вежбе растезања (број понављања и 

издржај у крајњем положају);
●  Полигони спретности и окретности и 

спортске игре;
●  Аеробик; 
●  Обука техника пливања;

●  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)

●  Стицање моторичких 
умења, вештина и 
теоријских знања 
неопходних за њихово 
усвајање;

●  Мотивација ученика за 
бављењем физичким 
активностима;

●  Формирање позитивних 
психосоцијалних 
образаца понашања;

●  Примена стечених 
умења, знања и навика у 
свакодневним условима 
живота и рада;

●  Естетско изражавање 
покретом и 
доживљавање естетских 
вредности покрета и 
кретања;

●  Усвајање етичких 
вредности и подстицање 
вољних особина 
ученика ;

●  Повезивање моторичких 
задатака у целине; 
Увођење ученика 
у организовани 
систем припрема за 
школска такмичења, 
игре, сусрете и 
манифестације;

●  Развијање елемената 
ритма у препознавању 
целина: рад-одмор; 
напрезање-релаксација; 
убрзање-успоравање;

●  Избор спортских грана, 
спортско-рекреативних 
или других кретних 
активности као 
трајног опредељења за 
њихово свакодневно 
упражњавање. 

●  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 поседују 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, алкохол, 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;

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 m ученици и ученице; 
- 800 m ученици и ученице 
- штафета 4 x 100 m ученици и ученице

Вежбање технике трчања на средњим 
стазама умереним интензитетом и 
различитим темпом у трајању од 5 до 
10 min. 
Крос: јесењи и пролећни 
- 800 m ученице, 
- 1.000 m ученици.
Скокови: 
 Скок удаљ корачном техником.
Скок увис леђном техником
Бацања: 
Бацање кугле, једна од рационалних 
техника (ученице 4 kg, ученици 5 kg).
Спровести такмичења у одељењу, 
на резултат, у свим реализованим 
атлетским дисциплинама. 
 
●  СПОРТСКА ГИМНАСТИКА: 

ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ
 Напомене: 
–  Наставник формира групе на основу 

умења (вештина) ученика стечених 
после основне школе: основни, 
средњи и напредни ниво

–  Наставник олакшава, односно отежава 
програм на основу моторичких 
способности и претходно стечених 
умења ученика.

1. Вежбе на тлу
 За ученике и ученице: 
– вага претклоном и заножењем и 
спојено, одразом једне ноге колут 
напред;
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●  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 у 
својим активностима;

●  Правилно се 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. 

– став на шакама, издржај, колут напред;
–  два повезана премета странце удесно 

и улево;
– за напредни ниво премет странце са 
окретом за 1800 и доскоком на обе ноге 
(„рондат”)
2. Прескок
 За ученике коњ у ширину висине 120 
cm; за ученице 110 cm: 
– згрчка;
– разношка
– за напредни ниво: склонка
3. Кругови 
 За ученике /дохватни кругови/: 
–  из мирног виса вучењем вис узнето, 

спуст у вис стражњи, издржај, 
вучењем вис узнето, спуст у вис 
предњи.

 За ученице /дохватни кругови/: 
–  уз помоћ суножним одскоком наскок у 

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

4. Разбој
 За ученике /паралелни разбој/: 
–  из њиха у упору, предњихом саскок са 

окретом за 1800 (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 900 (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 900, упором рукама испред тела 
преднос разножно, ослонцем ногу иза 
тела (напреднији ниво: замахом у 
заножење), до упора чучећег; 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 900 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.

Годишњи план, програм и распоред 
кросева, такмичења, зимовања и других 
облика рада утврђује се на почетку 
школске године на наставничком већу, 
на предлог стручног већа наставника 
физичког васпитања.
Стручно веће наставника физичког 
васпитања, самостално, одређује 
редослед обраде појединих садржаја 
програма и циклуса.
Часови у току недеље треба да буду 
распоређени у једнаким интервалима, 
не могу се одржавати као блок 
часови. Настава се не може одржавати 
истовремено са два одељења, ни на 
спортском терену, ни у фискултурној 
сали.
У свим разредима настава физичког 
васпитања се реализује одвојено за 
ученике и одвојено за ученице, а 
само у школама које имају по два 
паралелна објекта за физичко васпитање 
дозвољена је истовремена реализација 
часа. 

Праћење, вредновање и оцењивање 
Праћење напретка ученика у физичком 
васпитању се обавља сукцесивно 
у току читаве школске године, на 
основу методологије праћења, мерења 
и вредновања ефеката у физичком 
васпитању – стандарди за оцењивање 
физичких способности ученика и 
постигнућа у спортским играма. 
 
Минимални образовни захтеви
●  Атлетика : трчање на 100 m за 

ученике и ученице, трчање на 800 
m за ученике и 500 m за ученице, 
скок удаљ, увис, бацање кугле – на 
резултат.

●  Вежбе на справама и тлу: 
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.

Оквирни број часова по темама
●  Тестирање и провера савладаности 

стандарда из основне школе (6 
часова); 

●  Теоријских часова (2 у првом и 2 у 
другом полугодишту);

●  Атлетика (12 часова)
●  Гимнастика: вежбе на справама и тлу 

(10 часова);
●  Спортска игра: по избору школе (10 

часова);
●  Физичка активност, односно спортска 

активност: у складу са могућностима 
школе а по избору ученика (10 
часова);

●  Пливање (10 часова);
●  Провера знања и вештина (4 часа).

ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ
- Из фонда радних дана и за извођење 
редовне наставе школа у току школске 
године организује: 

Два целодневна излета са пешачењем: 
- I разред до 12 km (укупно у оба 
правца);

Два кроса : јесењи и пролећни.
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●  Спортска игра (по 
избору)

●  Физичка, односно 
спортска активност 
у складу са 
могућностима 
школе. 

ПРОГРАМ ПО ИЗБОРУ
УЧЕНИКА
●  РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА И 

НАРОДНИ ПЛЕСОВИ
–  Савладавање основних вежби: 

„докорак, ”, мењајући корак галопом у 
свим правцима, полкин корак, далеко 
високи скок, „маказице;

–  Систематска обрада естетског 
покрета тела у месту и у кретању без 
реквизита и са реквизитима, користећи 
при томе различиту динамику, ритам 
и темпо;

–  Примена савладане технике естетског 
покрета и кретања у кратким 
саставима. 

–  Треба савладати најмање пет народних 
плесова;

–  Припрема за такмичење и приредбе и 
учешће на њима.

СПОРТСКА ИГРА (по избору)
–  Понављање и учвршћивање раније 

обучаваних елемената игре. 
–  Даље проширивање и продубљивање 

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.

●  Стручно веће наставника физичког 
васпитања, 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

РУКОМЕТ
–  Увежбавати основне техничке 

елементе који су предвиђени 
програмским садржајима за основну 
школу;

–  Покривање и откривање играча, 
одузимање лопте, ометање 
противника. Општи принципи 
постављања играча у одбрани и 
нападу. Напад са једним и два играча 
и напад против зонске одбране. Зонска 
одбрана и напад „човек на човека”. 
Уигравање кроз тренажни процес;

–  Правила игре; 
–  Учествовање на разредним, школским 

и међушколским такмичењима.

 ФУДБАЛ
–  Увежбавати основне техничке 

елементе који су предвиђени 
програмским садржајима за основну 
школу;

–  Покривање и откривање играча, 
одузимање лопте и ометање 
противника. Општи принципи 
постављања играча у нападу и 
одбрани. Разне варијанте напада и 
одбране. Уигравање кроз тренажни 
процес; 

–  Правила малог фудбала; 
–  Учествовање на разним школским и 

међушколским такмичењима.

 КОШАРКА
–  Увежбавати основне техничке 

елементе који су предвиђени 
програмским садржајима за основну 
школу

–  Техника кошарке. Шутирање на кош 
из места и кретања, шут са једном или 
обема рукама, са разних одстојања од 
коша. Постављање и кретање играча у 
нападу и одбрани. Одбрана „зоном” и 
„човек на човека”. Напад против ових 
врста одбрана. Контранапад у разним 
варијантама и принцип блока;

– Правила игре и суђење; 

- Стручно веће наставника физичког 
васпитања утврђује програм и садржај 
излета и дужину стазе за кросеве, према 
узрасту ученика.

Школа организује и спроводи спортска 
такмичења, као јединствени део процеса 
наставе физичког васпитања.
Спортска такмичења организују се у 
оквиру радне суботе и у друго време 
које одреди школа. 
Међушколска спортска такмичења 
организују се у оквиру календара који 
доноси Министарство просвете науке и 
технолошког развоја.

На предлог стручног већа школа 
организује зимовање и летовање 
ученика: 
–  Зимовање се организује у току зимског 

периода у трајању од 7 дана
–  Летовање ученика организује се у току 

летњег распуста у трајању од 7–10 
дана у виду логоровања, камповања и 
других активности
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–  Учествовање на разредним и 
школским такмичењима.

ОДБОЈКА
–  Увежбавати основне техничке 

елементе који су предвиђени 
програмским садржајима за основну 
школу;

–  Техника одбојке. Игра са повученим 
и истуреним центром. Смечирање 
и његова блокада. Уигравање кроз 
тренажни процес;

–  Правила игре и суђења; 
–  Учествовање на одељенским, 

разредним и међушколским 
такмичењима.

 ПЛИВАЊЕ
–  Упознавање и примена основних 

сигурносних мера у пливању;
–  Усвајање две технике пливања (по 

склоностима и избору ученика). 
Вежбање ради постизања бољих 
резултата. Скок на старту и окрети; 

–  Учествовање на одељенским, 
разредним и међушколским 
такмичењима.

 БОРИЛАЧКЕ ВЕШТИНЕ
–  Избор борилачке вештине која се 

изучава на матичним факултетима 
спорта и физичког васпитања 
и која је у програму Школских 
спортских такмичења. Наставник 
у складу са могућностима школе и 
интересовањима ученика предлаже 
наставни програм.

 КЛИЗАЊЕ И СКИЈАЊЕ 
–  Програмски задаци из клизања и 

скијања обухватају савладавање 
основне технике и упознавање са 
правилима такмичења. Наставник 
предлаже наставни програм, који 
се заснива на програму клизања 
и предмета Скијање на матичним 
факултетима

ДРУГЕ АКТИВНОСТИ ПО ИЗБОРУ 
УЧЕНИКА 
–  Оријентиринг
–  Бадминтон и друге активности у 

складу са могућностима школе и 
интересовањима ученика.

Кључни појмови садржаја: вежбање, рекреација, плес и здравље.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Годишњи фонд часова: 70
Разред: Други

ТЕМА ЦИЉ
ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 
ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

●  Здравствена 
култура и физичка 
активност, 
као основа за 
реализовање 
постављених 
циљева и исхода; 

●  Унапређивање и 
очување здравља;

●  Утицај на 
правилно држање 
тела (превенција 
постуралних 
поремећаја);

●  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; 

●  Вежбе обликовања (јачања, лабављење 
и растезање);

●  Вежбе из корективне гимнастике;
●  Провера стања моторичких и 

функционалних способности;

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

●  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 
четворогодишње стручне школе 
далеко су више оптерећени у 
редовном образовању практичном 
и теоријском наставом од осталих 
ученика;
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●  Развој моторичких 
и функционалних 
способности 
човека, као основа 
за реализовање 
постављених 
циљева и исхода;

●  Развој и усавршавање 
моторичких 
способности и 
теоријских знања 
неопходних за 
самостални рад на 
њима; 

●  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;

●  Вежбе снаге без и са малим теговима 
(до 4 kg);

●  Трчање на 60 m и 100 m;
●  Трчање на 800 m ученице и 1.000 m 

ученици;
●  Вежбе растезања (број понављања и 

издржај у крајњем положају);
●  Полигони спретности и окретности и 

спортске игре;
●  Аеробик;
●  Обука техника пливања

●  Физичко васпитање, у овим школама, 
значајно је 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 
бављење физичким вежбама.

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
●  теоријска настава (4 часа);
●  мерење и тестирање (6 часова);
●  практична настава (60 часова).

Подела одељења на групе
Одељење се не дели приликом 
реализације;
Настава се изводи фронтално и по 
групама, у зависности од карактера 
методске јединице која се реализује. 
Уколико је потребно, нарочито за вежбе 
из корективне гимнастике, приступ је 
индивидуалан.

Место реализације наставе
●  Теоријска настава се реализује у 

учионици или у сали, истовремено са 
практичном наставом;

●  Практична настава реализује се 
на спортском вежбалишту (сала, 
спортски отворени терени, базен, 
клизалиште, скијалиште). 

Планирање наставе и учења
●  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. 

Садржај циклуса је: 
–  за проверу нивоа знања на крају 

школске године – један;
–  за атлетику – један;
–  за гимнастику: вежбе на справама и 

тлу – један;
–  за спорт по избору ученика – два;
–  за повезивање физичког васпитања са 

животом и радом – један.

 Садржаји програма усмерени су на: 
развијање физичких способности; 
спортско-техничко образовање; 
повезивање физичког васпитања са 
животом и радом.
 Годишњи план, програм и распоред 
кросева, такмичења, зимовања и других 
облика рада утврђује се на почетку 
школске године на наставничком већу, 
на предлог стручног већа наставника 
физичког васпитања.
Стручно веће наставника физичког 
васпитања, самостално, одређује 
редослед обраде појединих садржаја 
програма и циклуса.
 Часови у току недеље треба да буду 
распоређени у једнаким интервалима, 
не могу се одржавати као блок 
часови. Настава се не може одржавати 
истовремено са два одељења, ни на 
спортском терену, ни у фискултурној 
сали.
 У свим разредима настава физичког 
васпитања се реализује одвојено за 
ученике и одвојено за ученице, а 
само у школама које имају по два 
паралелна објекта за физичко васпитање 
дозвољена је истовремена реализација 
часа. 

●  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);

●  Мотивација ученика за 
бављењем физичким 
активностима;

●  Формирање позитивних 
психосоцијалних 
образаца понашања;

●  Примена стечених 
умења, вештина, 
знања и навика које се 
користе у свакодневним 
условима живота и 
рада;

●  Естетско истраживање 
покретом и 
доживљавање естетских 
вредности;

●  Усвајање етичких 
вредности и подстицање 
вољних особина 
ученика; 

●  Стицање и усавршавање 
моторичких знања, 
умећа, вештина, техника 
и навика предвиђених 
програмом за базичне 
спортске гране;

●  Повезивање моторичких 
задатака у целине, 
али без стварања 
крутих моторичких 
аутоматизама;

●  Увођење ученика 
у организовани 
систем припрема 
за игре, сусрете и 
манифестације;

●  Развијање елемената 
ритма сједињавањем 
кинетичких и 
енергетских елемената 
у целине: рад-одмор; 
нaпрезање-релаксација; 
убрзање-успо-равање;

●  Избор спортова, 
односно спортско-
рекреативних или 
других кретних 
активности као 
трајног опредељења за 
њихово свакодневно 
упражњавање. 

●  Кратко описати основне 
карактеристике и правила 
спортске гране атлетике, 
гимнастике и спортске гране – 
дисциплина које се уче;

●  Демонстрира – вежбе и технике 
атлетских дисциплина и вежби 
на справама и тлу које се уче 
(поседовати вештину);

●  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;

●  Свакодневно упражњава физичке, 
односно спортске активности 
пошто сагледа (детектује) њихове 
позитивне карактеристике и 
утицај које оне имају на здравље, 
дружење и добро расположење;

●  Сагледа негативне утицаје 
савременог начина живота 
(пушење, алкохол, дрога, 
насиље, деликвентно понашање) 
и свестан је да је физичким, 
односно спортским активностима 
могуће предупредити негативне 
утицаје;

●  Путем физичких односно 
спортских активности 
комуницира са својим друговима 
и ужива у дружењу и контактима;

●  Повеже свакодневни живот, 
способност за учење и практичан 
рад са физичким, односно 
спортским активностима и 
правилном исхраном;

●  Објасни да покрет и кретање, без 
обзира на то којој врсти физичке, 
односно спортске активности 
припадају, имају своју естетску 
компоненту (лепоту извођења, 
лепоту доживљаја);

●  Ужива у извођењу покрета и 
кретања;

●  Наведе основне олимпијске 
принципе и примени их 
на школским спортским 
такмичењима и у слободном 
времену;

●  Препозна нетолерантно 
понашање својих другова и 
реагује на њега, шири дух 
пријатељства, истрајан је у 
својим активностима.

●  Има правилан однос према 
окружењу у којем вежба, 
рекреира се и бави спортом. 

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 m ученици и ученице; 
- 800 m ученици и ученице ;
- штафета 4 x 100 m ученици и ученице

Вежбање технике трчања на средњим 
стазама умереним интензитетом и 
различитим темпом у трајању од 5 до 
10 min. 
Крос: јесењи и пролећни 
- 800 m ученице, 
- 1.000 m ученици.
Скокови: 
 Скок удаљ корачном техником.
Скок увис леђном техником.
Бацања: 
Бацање кугле, једна од рационалних 
техника (ученице 4 kg, ученици 5 kg).
Спровести такмичења у одељењу, 
на резултат, у свим реализованим 
атлетским дисциплинама. 
 
СПОРТСКА ГИМНАСТИКА: 
ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ
Напомена: 
–  Наставник олакшава, односно отежава 

програм на основу моторичких 
способности и претходно стечених 
умења ученика.

1. Вежбе на тлу
 За ученике и ученице: 
– из упора за рукама, зибом, провлак 
згрчено напред до упора пред рукама 
(опружено);
– колут напред и спојено усправом до 
ваге претклоном и заножењем, издржај;
– премет странце упором у „бољу” 
страну и спојено, премет странце у 
„слабију” страну
– за напредни ниво премет напред 
упором 
2. Прескок
 За ученике коњ у ширину висине 120 
cm; за ученице 110 cm: 
– згрчка;
– разношка;
– за напредни ниво: склонка и прескоци 
са заножењем.
3. Кругови
 За ученике /доскочни кругови/: 
–  њих, зањихом саскок, уз помоћ.
4. Разбој
 За ученике /паралелни разбој/: 
–  из упора седећег разножно пред 

рукама, прехватом напред и дизањем 
склоњено став на раменима, спуст 
назад у упор седећи разножно, прехват 
рукама иза бутина, сножити и зањихом 
саскок.
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●  Спортска игра (по 
избору)

●  Физичка, односно 
спортска активност 
у складу са 
могућностима 
школе 

 За ученице /двовисински разбој, једна 
притка, вратило/: 
–  вис на в/п лицем према н/п: клим, 

премах згрчено једном ногом до 
виса лежећег на н/п, прехват (може 
разноручно) на н/п до упора јашућег; 
премах одножно предножном (уназад) 
до упора предњег; замахом уназад 
(зањихом) саскок пруженим телом;

–  једна притка: наскок у упор предњи, 
премах одножно једном ногом до 
упора јашућег; премах одножно 
заножном до упора стражњег; саскок 
саседом (замахом ногама унапред).

5. Вратило
 За ученике /доскочно вратило/
–  из мирног виса узмак до упора, 

замахом ногама уназад (зањихом) 
саскок увито

6. Греда 
 За ученице /висока греда/: 
– залетом и суножним одскоком наскок 
у упор чучећи; окрет за 900 усправ у 
успон, окрет за 1800, лагано трчање на 
прстима, скок са променом ногу, кораци 
у успону до краја греде; саскок згрчено 
(бочно у односу на греду).
7. Коњ са хватаљкама 
 За ученике: 
– из упора пред рукама, коло заножно 
левом, коло заножно десном.
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.

ПРОГРАМ ПО ИЗБОРУ
УЧЕНИКА
●  РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА И 

НАРОДНИ ПЛЕСОВИ
–  Савладавање основних вежби: 

„докорак, ”, мењајући корак галопом у 
свим правцима, полкин корак, далеко 
високи скок, „маказице;

–  Систематска обрада естетског 
покрета тела у месту и у кретању без 
реквизита и са реквизитима, користећи 
при томе различиту динамику, ритам 
и темпо;

–  Примена савладане технике естетског 
покрета и кретања у кратким 
саставима. 

–  Треба савладати најмање пет народних 
плесова;

–  Припрема за такмичење и приредбе и 
учешће на њима.

СПОРТСКА ИГРА (по избору)
–  Понављање и учвршћивање раније 

обучаваних елемената игре. 
–  Даље проширивање и продубљивање 

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.

Стручно веће наставника физичког 
васпитања, 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

РУКОМЕТ
–  Увежбавати основне техничке 

елементе који су предвиђени 
програмским садржајима за основну 
школу;

Праћење, вредновање и оцењивање 
 Праћење напретка ученика у физичком 
васпитању се обавља сукцесивно 
у току читаве школске године, на 
основу методологије праћења, мерења 
и вредновања ефеката у физичком 
васпитању – стандарди за оцењивање 
физичких способности ученика и 
постигнућа у спортским играма. 
 
Минимални образовни захтеви
●  Атлетика: трчање на 100 m за 

ученике и ученице, трчање на 800 
m за ученике и 500 m за ученице, 
скок удаљ, увис, бацање кугле – на 
резултат.

●  Вежбе на справама и тлу: 
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.

Оквирни број часова по темама
●  Тестирање и провера савладаности 

исхода из претходног разреда (6 
часова); 

●  Теоријских часова (2 у првом и 2 у 
другом полугодишту);

●  Атлетика (12 часова);
●  Гимнастика: вежбе на справама и тлу 

(12 часова);
●  Спортска игра: по избору школе (12 

часова);
●  Физичка активност, односно спортска 

активност: у складу са могућностима 
школе а по избору ученика (10 
часова);

●  Пливање (10 часова);
●  Провера знања и вештина (4 часа).

ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ
–  Из фонда радних дана и за извођење 

редовне наставе школа у току школске 
године организује: 

Два целодневна излета са пешачењем: 
–  II разред до 14 км (укупно у оба 

правца);
Два кроса : јесењи и пролећни
–  Стручно веће наставника физичког 

васпитања утврђује програм и садржај 
излета и дужину стазе за кросеве, 
према узрасту ученика.

Школа организује и спроводи спортска 
такмичења, као јединствени део процеса 
наставе физичког васпитања. 
Спортска такмичења организују се у 
оквиру радне суботе и у друго време 
које одреди школа. 
Међушколска спортска такмичења 
организују се у оквиру календара који 
доноси Министарство просвете науке и 
технолошког развоја.

На предлог стручног већа школа 
организује зимовање и летовање 
ученика: 
–  Зимовање се организује у току зимског 

периода у трајању од 7 дана;
–  Летовање ученика организује се у току 

летњег распуста у трајању од 7–10 
дана у виду логоровања, камповања и 
других активности.
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–  Покривање и откривање играча, 
одузимање лопте, ометање 
противника. Општи принципи 
постављања играча у одбрани и 
нападу. Напад са једним и два играча 
и напад против зонске одбране. Зонска 
одбрана и напад „човек на човека”. 
Уигравање кроз тренажни процес;

–  Правила игре; 
–  Учествовање на разредним, школским 

и међушколским такмичењима.

 ФУДБАЛ
–  Увежбавати основне техничке 

елементе који су предвиђени 
програмским садржајима за основну 
школу;

–  Покривање и откривање играча, 
одузимање лопте и ометање 
противника. Општи принципи 
постављања играча у нападу и 
одбрани. Разне варијанте напада и 
одбране. Уигравање кроз тренажни 
процес; 

–  Правила малог фудбала; 
–  Учествовање на разним школским и 

међушколским такмичењима.

 КОШАРКА
–  Увежбавати основне техничке 

елементе који су предвиђени 
програмским садржајима за основну 
школу

–  Техника кошарке. Шутирање на кош 
из места и кретања, шут са једном или 
обема рукама, са разних одстојања од 
коша. Постављање и кретање играча у 
нападу и одбрани. Одбрана „зоном” и 
„човек на човека”. Напад против ових 
врста одбрана. Контранапад у разним 
варијантама и принцип блока;

– Правила игре и суђење; 
–  Учествовање на разредним и 

школским такмичењима.

 ОДБОЈКА
–  Увежбавати основне техничке 

елементе који су предвиђени 
програмским садржајима за основну 
школу;

–  Техника одбојке. Игра са повученим 
и истуреним центром. Смечирање 
и његова блокада. Уигравање кроз 
тренажни процес;

–  Правила игре и суђења; 
–  Учествовање на одељенским 

, разредним и међушколским 
такмичењима.

 ПЛИВАЊЕ
–  Упознавање и примена основних 

сигурносних мера у пливању;
–  Усвајање две технике пливања (по 

склоностима и избору ученика). 
Вежбање ради постизања бољих 
резултата. Скок на старту и окрети; 

–  Учествовање на одељенским 
, разредним и међушколским 
такмичењима.

 БОРИЛАЧКЕ ВЕШТИНЕ
–  Избор борилачке вештине која се 

изучава на матичним факултетима 
спорта и физичког васпитања 
и која је у програму Школских 
спортских такмичења. Наставник 
у складу са могућностима школе и 
интересовањима ученика предлаже 
наставни програм.
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 КЛИЗАЊЕ И СКИЈАЊЕ 
–  Програмски задаци из клизања и 

скијања обухватају савладавање 
основне технике и упознавање са 
правилима такмичења. Наставник 
предлаже наставни програм, који 
се заснива на програму клизања 
и предмета Скијање на матичним 
факултетима

ДРУГЕ АКТИВНОСТИ ПО ИЗБОРУ 
УЧЕНИКА 
–  Оријентиринг
–  Бадминтон и друге активности у 

складу са могућностима школе и 
интересовањима ученика.

Кључни појмови садржаја: вежбање, рекреација, плес и здравље.

Назив предмета: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Годишњи фонд часова: 66
Разред: Трећи

ТЕМА ЦИЉ
ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 
ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

●  Здравствена 
култура и физичка 
активност, 
као основа за 
реализовање 
постављених 
циљева и исхода; 

●  Унапређивање и 
очување здравља;

●  Утицај на 
правилно држање 
тела (превенција 
постуралних 
поремећаја);

●  Препозна везе између физичке 
активности и здравља.

●  Објасни карактеристике положаја 
тела, покрета и кретања у 
професији за коју се школује 
и уочити оне, које могу имати 
негативан утицај на његов раст, 
развој;

●  Одбрани и изведе вежбе 
обликовања и вежбе из 
корективне гимнастике, које ће 
превентивно утицати на могуће 
негативне утицаје услед рада у 
одабраној професији. 

●  Вежбе обликовања (јачања, лабављење 
и растезање);

●  Вежбе из корективне гимнастике;
●  Провера стања моторичких и 

функционалних способности;

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

●  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 
четворогодишње 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 
опоравaк ученика, компензацију и 
релаксацију с обзиром на њихова 
честа статичка и једнострана 
оптерећења. Теоријска знања из 
области физичких активности су од 
великог значаја за бављење физичким 
вежбама.

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
●  теоријска настава (4 часа);
●  мерење и тестирање (8 часова);
●  практична настава (54 часа).
Подела одељења на групе
Одељење се не дели приликом 
реализације;
Настава се изводи фронтално и по 
групама, у зависности од карактера 
методске јединице која се реализује. 
Уколико је потребно, нарочито за вежбе 
из корективне гимнастике, приступ је 
индивидуалан.

Место реализације наставе
●  Теоријска настава се реализује у 

учионици или у сали, истовремено са 
практичном наставом;

●  Практична настава реализује се 
на спортском вежбалишту (сала, 
спортски отворени терени, базен, 
клизалиште, скијалиште). 

Планирање наставе и учења
●  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. 

●  Развој моторичких 
и функционалних 
способности 
човека, као основа 
за реализовање 
постављених 
циљева и исхода;

●  Развој и усавршавање 
моторичких 
способности и 
теоријских знања 
неопходних за 
самостални рад на 
њима; 

●  Именује моторичке способности 
које треба развијати, средства и 
методе за њихов развој;

●  Примени адекватна средства 
(изведе вежбе) за развој и 
усавршавање моторичких 
способности из: вежби 
обликовања, атлетике, 
гимнастике, пливања и 
спортских игара за развој: снаге, 
брзине, гипкости, спретности и 
окретности.

●  Вежбе снаге без и са малим теговима 
(до 4 kg);

●  Трчање на 800 m ученице и 1.000 m 
ученици ;

●  Трчање на 60 m и 100 m;
●  Вежбе растезања (број понављања и 

издржај у крајњем положају);
●  Полигони спретности и окретности и 

спортске игре;
●  Аеробик; 
●  Обука техника пливања;

●  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);

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

●  Мотивација ученика 
за бављење физичким 
активностима;

●  Формирање позитивних 
психосоцијалних 
образаца понашања;

●  Примена стечених 
умења, знања и навика у 
свакодневним условима 
живота и рада;

●  Естетско изражавање 
покретом и 
доживљавање естетских 
вредности покрета и 
кретања;

●  Усвајање етичких 
вредности и подстицање 
вољних особина 
ученика ;

●  Повезивање моторичких 
задатака у целине; 
Увођење ученика 
у организовани 
систем припрема за 
школска такмичења, 
игре, сусрете и 
манифестације;

●  Кратко опише основне 
карактеристике и правила 
атлетике, гимнастике и спортске 
гране – дисциплина које се уче;

●  Демонстрира – вежбе и технике 
атлетских дисциплина и вежбе 
на справама и тлу које се уче 
(поседовати вештину);

●  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;

●  Се бави физичким, односно 
спортским активностима 
пошто ће сагледа (детектовати) 
позитивне карактеристике 
физичке и спортске активности 
и њихове утицаје на здравље, 
дружење и добро расположење;

АТЛЕТИКА
У свим атлетским дисциплинама треба 
радити на усавршавању технике и 
развијању водећих моторичких особина 
за дату дисциплину.
Трчање
Трчање на 100 m – ученици и ученице, 
на 1.000 m – ученици, 
на 800 m – ученице, 
Штафета 4x100 m ученици и ученице.
Скокови
Скок удаљ –одабраном техником;
Скок увис- одабраном техником.
Бацање
Бацање кугле рационалном техником 
(ученици 6 kg и ученице 4 kg).

СПОРТСКА ГИМНАСТИКА: 
ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ
 Напомена: 
–  Наставник олакшава, односно отежава 

програм на основу моторичких 
способности и претходно стечених 
умења ученика.

1. Вежбе на тлу
 За ученике и ученице: 
–  из упора за рукама, зибом, премах 

одбочно до упора пред рукама 
(опружено).
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●  Развијање елемената 
ритма у препознавању 
целина: рад-одмор; 
напрезање-релаксација; 
убрзање-успоравање;

●  Избор спортских грана, 
спортско-рекреативних 
или других кретних 
активности као 
трајног опредељења за 
њихово свакодневно 
упражњавање; 

●  Сагледа негативне утицаје 
савременог начина живота 
(пушење, алкохол, дрога, насиље, 
деликвентно понашање) и 
свестан је да физичким, односно 
спортским активностима може 
предупредити њихове негативне 
утицаје; 

●  Путем физичких односно 
спортских активности 
комуницира са својим друговима 
и ужива у дружењу и контактима;

●  Повеже свакодневни живот, 
способност за учење и практичан 
рад са физичким односно 
спортским активностима и 
правилном исхраном;

●  Објасни да покрет и кретање, без 
обзира на то којој врсти физичке, 
односно спортске активности 
припадају, имају своју естетску 
компоненту (лепоту извођења, 
лепоту доживљаја);

●  Ужива у извођењу покрета и 
кретања;

●  Наводе основне олимпијске 
принципе и примени их 
на школским спортским 
такмичењима и у слободно време.

●  Препозна нетолерантно 
понашање својих другова и 
реагује на њега, шири дух 
пријатељства, истрајан је у 
својим активностима.

●  Има правилан однос према 
окружењу у којем вежба, 
рекреира се и бави се спортом. 

–  комбинација вежби која садржи (вежбе 
се бирају, одузимају или додају у 
складу са могућностима ученика): 
плесне кораке; скок са окретом за 
1800; окрет на две или једној нози; 
премет странце; колут напред 
суножним одразом и малим летом; 
вагу претклоном и заножењем; став 
на шакама колут напред и сп. скок са 
окретом (произвољан број степени); 

–  за напреднији ниво: колут летећи и 
прекопит напред, уз помоћ.

2. Прескок
 За ученике коњ у ширину висине 120 
cm; за ученице 110 cm: 
– згрчка;
– разношка
–  за напредни ниво: склонка; прескоци 

са заножењем и „прекопит”
3. Кругови
 За ученике /доскочни кругови/: 
–  вучењем вис узнето; вис стрмоглаво; 

вис узнето; спуст у вис стражњи –
издржај; вучењем вис узнето; спуст у 
вис предњи (полако); саскок

4. Разбој
 З За ученике /паралелни разбој/: 
–  из замаха у упору предњихом спуст у 

склек, зањих у склеку и спојено упор 
(у зањиху); предњих и спојено склек, 
зањихом упор (поновити 2 до 3 пута)

За ученице /двовисински разбој, једна 
притка, вратило/: 
–  лицем према н/п, залетом и суножним 

одскоком наскок упор предњи; 
премах одножно десном (левом) у 
упорa јашући; прехват на в/п; премах 
одножно заножном до виса седећег, 
подметним опружањем или одривом 
од н/п предњих и спојено саскок у 
предњиху (уз помоћ) до става на тлу, 
леђима према в/п;

–  једна притка: залетом и суножним 
одскоком наскок упор предњи; премах 
одножно десном (левом) до упора 
јашућег, премах одножно заножном 
до упора стражњег; сасед са окретом 
за 900.

5. Вратило
 За ученике /доскочно и дохватно или 
дочелно вратило/: 
–  /доскочно/: подметно успостављање 

ниха; њихање са повећавањем 
амплидуде и саскок у предњиху или 
зањиху уз помоћ;

– /дохватно или дочелно/: ковртљај 
назад у упору.
6. Греда 
 За ученице /висока греда/: 
- залетом и суножним одскоком наскок 
у упор чучећи одножно; окрет за 900 до 
упора чучећег; усправ, одручити; кораци 
у успону докорацима; вага претклоном и 
заножењем, усклон; суножним одскоком 
скок са померањем; окрет за 900 у 
успону; саскок пруженим телом или, 
за напреднији ниво – са предножним 
разножењем.
7. Коњ са хватаљкама 
 За ученике: 
–  из упора предњег коло предножно 

десном, коло предножно левом; 
–  из упора стражњег коло одножно 

десном, коло одножно левом

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.

Садржај циклуса је: 
–  за проверу нивоа знања на крају 

школске године – један;
–  за атлетику – један;
–  за гимнастику: вежбе на справама и 

тлу – један
–  за спорт по избору ученика – два;
–  за повезивање физичког васпитања са 

животом и радом – један.

 Садржаји програма усмерени су на: 
развијање физичких способности; 
спортско-техничко образовање; 
повезивање физичког васпитања са 
животом и радом.
 Годишњи план, програм и распоред 
кросева, такмичења, зимовања и других 
облика рада утврђује се на почетку 
школске године на наставничком већу, 
на предлог стручног већа наставника 
физичког васпитања.
 Стручно веће наставника физичког 
васпитања, самостално, одређује 
редослед обраде појединих садржаја 
програма и циклуса.
 Часови у току недеље треба да буду 
распоређени у једнаким интервалима, 
не могу се одржавати као блок 
часови. Настава се не може одржавати 
истовремено са два одељења, ни на 
спортском терену, ни у фискултурној 
сали.
У свим разредима настава физичког 
васпитања се реализује одвојено за 
ученике и одвојено за ученице, а 
само у школама које имају по два 
паралелна објекта за физичко васпитање 
дозвољена је истовремена реализација 
часа.

Праћење, вредновање и оцењивање 
Праћење напретка ученика у физичком 
васпитању се обавља сукцесивно 
у току читаве школске године, на 
основу методологије праћења, мерења 
и вредновања ефеката у физичком 
васпитању – стандарди за оцењивање 
физичких способности ученика и 
постигнућа у спортским играма. 

Минимални образовни захтеви 
гимнастика: 
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.

Оквирни број часова по темама
●  Тестирање и провера савладаности 

исхода из претходног разреда (6 
часова); 

●  Теоријских часова (2 у првом и 2 у 
другом полугодишту);

●  Атлетика (12 часова);
●  Гимнастика: вежбе на справама и тлу 

(10 часова);
●  Спортска игра: по избору школе (12 

часова);
●  Физичка активност, односно спортска 

активност: у складу са могућностима 
школе а по избору ученика (10 
часова);

●  Пливање (10 часова);
●  Провера знања и вештина (4 часа).

ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ
–  Из фонда радних дана и за извођење 

редовне наставе школа у току школске 
године организује: 

Два целодневна излета са пешачењем

–  III разред дo 16 km (укупно у оба 
правца);
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●  Спортска игра (по 
избору);

●  Физичка, односно 
спортска активност 
у складу са 
могућностима 
школе.

ПРОГРАМ ПО ИЗБОРУ
УЧЕНИКА
●  РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА И 

НАРОДНИ ПЛЕСОВИ
–  Савладавање основних вежби: 

„докорак, ”, мењајући корак галопом у 
свим правцима, полкин корак, далеко 
високи скок, „маказице;

–  Систематска обрада естетског 
покрета тела у месту и у кретању без 
реквизита и са реквизитима, користећи 
при томе различиту динамику, ритам 
и темпо;

–  Примена савладане технике естетског 
покрета и кретања у кратким 
саставима. 

–  Треба савладати најмање пет народних 
плесова;

–  Припрема за такмичење и приредбе и 
учешће на њима.

СПОРТСКА ИГРА (по избору)
–  Понављање и учвршћивање раније 

обучаваних елемената игре. 
–  Даље проширивање и продубљивање 

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.

Стручно веће наставника физичког 
васпитања, 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.

РУКОМЕТ
–  Усавршавање технике и тактике кроз 

игру;
–  Правила игре и суђења; 
–  Учествовање на одељенским, 

разредним и међушколским 
такмичењима.

 ФУТСАЛ
–  Усавршавање технике и тактике кроз 

игру;
–  Правила игре и суђења; 
–  Учествовање на одељенским, 

разредним и међушколским 
такмичењима.

 КОШАРКА
–  Усавршавање технике и тактике кроз 

игру;
–  Правила игре и суђења; 
–  Учествовање на одељенским, 

разредним и међушколским 
такмичењима.

 ОДБОЈКА
–  Усавршавање технике и тактике кроз 

игру;
–  Правила игре и суђења; 
–  Учествовање на одељенским, 

разредним и међушколским 
такмичењима.

 ПЛИВАЊЕ
–  Упознавање и примена основних 

сигурносних мера у пливању;
–  Усвајање две технике пливања (по 

склоностима и избору ученика). 
Вежбање ради постизања бољих 
резултата. Скок на старту и окрети; 

–  Учествовање на одељенским, 
разредним и међушколским 
такмичењима.

Два кроса : јесењи и пролећни
–  Стручно веће наставника физичког 

васпитања утврђује програм и садржај 
излета, и дужину стазе за кросеве, 
према узрасту ученика.

Школа организује и спроводи спортска 
такмичења, као јединствени део процеса 
наставе физичког васпитања. 
Спортска такмичења организују се у 
оквиру радне суботе и у друго време 
које одреди школа. Међушколска 
спортска такмичења организују се 
у оквиру календара који доноси 
Министарство просвете науке и 
технолошког развоја.

На предлог стручног већа школа 
организује зимовање и летовање 
ученика: 
–  Зимовање се организује у току зимског 

периода у трајању од 7 дана;
–  Летовање ученика организује се у току 

летњег распуста у трајању од 7–10 
дана у виду логоровања, камповања и 
других активности.
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 БОРИЛАЧКЕ ВЕШТИНЕ
–  Избор борилачке вештине која се 

изучава на матичним факултетима 
спорта и физичког васпитања. 
Наставник у складу са могућностима 
школе и интересовањима ученика 
предлаже наставни програм.

 КЛИЗАЊЕ И СКИЈАЊЕ 
–  Програмски задаци из клизања и 

скијања обухватају савладавање 
основне технике и упознавање са 
правилима такмичења. Наставник 
предлаже наставни програм, који 
се заснива на програму клизања 
и предмета Скијање на матичним 
факултетима

ДРУГЕ АКТИВНОСТИ ПО ИЗБОРУ 
УЧЕНИКА 
–  Оријентиринг
–  Бадминтон и друге активности у 

складу са могућностима школе и 
интересовањима ученика.

Кључни појмови садржаја: вежбање, рекреација, плес и здравље.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Годишњи фонд часова: 56 
Разред: Четврти

ТЕМА ЦИЉ
ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 
ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

●  Здравствена 
култура и физичка 
активност, 
као основа за 
реализовање 
постављених 
циљева и исхода; 

●  Унапређивање и 
очување здравља;

●  Утицај на 
правилно држање 
тела (превенција 
постуралних 
поремећаја);

●  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; 

●  Именује моторичке способности 
које треба развијати, као и 
основна средства и методе за 
њихов развој;

●  Примени адекватна средства 
(изведе 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;

●  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 поседују 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 физичко 
васпитања важно, да активно 
учествује у процесу наставе и да 
самостално спроводи одређен 
програм физичке и спортске 
активности;

●  Вежбе обликовања (јачања, лабављење 
и растезање);

●  Вежбе из корективне гимнастике;
●  Провера стања моторичких и 

функционалних способности;

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

●  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 
четворогодишње стручне школе 
далеко су више оптерећени у 
редовном образовању практичном 
и теоријском наставом од осталих 
ученика.

●  овим школама, значајно је за активан 
опоравaк ученика, компензацију и 
релаксацију с обзиром на њихова 
честа статичка и једнострана 
оптерећења. Теоријска знања из 
области физичких активности су од 
великог значаја за бављење физичким 
вежбама.

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
●  теоријска настава (4 часа);
●  мерење и тестирање (6 часова);
●  практична настава (46 часова).

Подела одељења на групе
Настава се изводи фронтално и по 
групама, у зависности од карактера 
методске јединице која се реализује. 
Уколико је потребно, нарочито за вежбе 
из корективне гимнастике, приступ је 
индивидуалан.

Место реализације наставе
●  Теоријска настава се реализује у 

учионици или у сали, истовремено са 
практичном наставом;

●  Практична настава реализује се 
на спортском вежбалишту (сала, 
спортски отворени терени, базен, 
клизалиште, скијалиште). 

●  Развој моторичких 
и функционалних 
способности 
човека, као основа 
за реализовање 
постављених 
циљева и исхода;

●  Развој и усавршавање 
моторичких 
способности и 
теоријских знања 
неопходних за 
самостални рад на 
њима; 

●  Вежбе снаге без и са малим теговима 
(до 4 kg);

●  Трчање на 800 m ученице и 1.000 m 
ученици ;

●  Трчање на 60 m и 100 m;
●  Вежбе растезања (број понављања и 

издржај у крајњем положају);
●  Полигони спретности и окретности и 

спортске игре;
●  Аеробик; 
●  Обука техника пливања;

●  Усвајање знања, 
умења и вештина 
из спортских грана 
и дисциплина 
као основа за 
реализовање 
постављених 
циљева и исхода 

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

●  Мотивација ученика за 
бављењем физичким 
активностима;

●  Формирање позитивних 
психосоцијалних 
образаца понашања;

●  Примена стечених 
умења, знања и навика у 
свакодневним условима 
живота и рада;

●  Естетско изражавање 
покретом и 
доживљавање естетских 
вредности покрета и 
кретања;

●  Усвајање етичких 
вредности и подстицање 
вољних особина 
ученика;

●  Повезивање моторичких 
задатака у целине; 

АТЛЕТИКА
У свим атлетским дисциплинама треба 
радити на усавршавању технике и 
развијању водећих моторичких особина 
за дату дисциплину.
Трчање
Трчање на 100 m – ученици и ученице, 
на 1.000 m – ученици, 
на 800 m – ученице, 
Штафета 4x100 m ученици и ученице.
Скокови
Скок удаљ –одабраном техником;
Скок увис- одабраном техником.
Бацање
Бацање кугле рационалном техником 
(ученици 6 kg и ученице 4 kg).

СПОРТСКА ГИМНАСТИКА: 
ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ
 Напомена: 
–  Наставник олакшава, односно отежава 

програм на основу моторичких 
способности и претходно стечених 
умења ученика.

Поновити елементе и вежбе на справама 
и тлу из претходних разреда.
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Програм по избору 
ученика: 

●  Ритмичка 
гимнастика и 
народни плесови.

●  Спортска игра
 (по избору): 

●  Рукомет;

●  Фудбал;

●  Кошарка;

●  Одбојка;

●  Пливање;

●  Увођење ученика 
у организовани 
систем припрема за 
школска такмичења, 
игре, сусрете и 
манифестације;

●  Развијање елемената 
ритма у препознавању 
целина: рад-одмор; 
напрезање-релаксација; 
убрзање-успоравање;

●  Избор спортских грана, 
спортско-рекреативних 
или других кретних 
активности као 
трајног опредељења за 
њихово свакодневно 
упражњавање; 

●  се бави физичким, односно 
спортским активностима, пошто 
сагледа (детектује) њихове 
позитивне карактеристике, утицај 
на здравље, дружење и добро 
расположење; 

●  Сагледа негативне утицаје 
савременог начина живота 
(пушење, алкохол, дрога, насиље, 
деликвентно понашање) и буде 
свестан да је физичким, односно 
спортским активностима могуће 
предупредити њихове негативне 
утицаје;

●  Комуницира путем физичких 
односно спортских активности 
са својим друговима и ужива у 
дружењу и контактима;

●  Доводи у везу свакодневни 
живот, 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 (лепоту извођења, 
лепоту доживљаја);

●  Ужива у извођењу покрета и 
кретања;

●  Наводе основне олимпијске 
принципе и примени их 
на школским спортским 
такмичењима и у слободно 
време;

●  Препозна нетолерантно 
понашање својих другова и 
реагује на њега, шири дух 
пријатељства, буде истрајан је у 
својим активностима.

●  Се правилно односи према 
окружењу у којим вежба, 
рекреира се и бави спортом, што 
преноси у свакодневни живот

●  Учествује на школском 
такмичењу и у систему школских 
спортских такмичења

ПРОГРАМ ПО ИЗБОРУ
УЧЕНИКА
●  РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА И 

НАРОДНИ ПЛЕСОВИ
–  Савладавање основних вежби: 

„докорак, ”, мењајући корак галопом у 
свим правцима, полкин корак, далеко 
високи скок, „маказице;

–  Систематска обрада естетског 
покрета тела у месту и у кретању без 
реквизита и са реквизитима, користећи 
при томе различиту динамику, ритам 
и темпо;

–  Примена савладане технике естетског 
покрета и кретања у кратким 
саставима. 

–  Треба савладати најмање пет народних 
плесова;

–  Припрема за такмичење и приредбе и 
учешће на њима.

СПОРТСКА ИГРА (по избору)
–  Понављање и учвршћивање раније 

обучаваних елемената игре. 
–  Даље проширивање и продубљивање 

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.

Стручно веће наставника физичког 
васпитања, 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.

РУКОМЕТ
–  Усавршавање технике и тактике кроз 

игру;
–  Правила игре и суђења; 
–  Учествовање на одељенским, 

разредним и међушколским 
такмичењима.

 ФУТСАЛ
–  Усавршавање технике и тактике кроз 

игру;
–  Правила игре и суђења; 
–  Учествовање на одељенским, 

разредним и међушколским 
такмичењима.

 КОШАРКА
–  Усавршавање технике и тактике кроз 

игру;
–  Правила игре и суђења; 
–  Учествовање на одељенским, 

разредним и међушколским 
такмичењима.

 ОДБОЈКА
–  Усавршавање технике и тактике кроз 

игру;
–  Правила игре и суђења; 
–  Учествовање на одељенским, 

разредним и међушколским 
такмичењима.

 ПЛИВАЊЕ
–  Упознавање и примена основних 

сигурносних мера у пливању;
–  Усвајање две технике пливања (по 

склоностима и избору ученика). 
Вежбање ради постизања бољих 
резултата. Скок на старту и окрети; 

–  Учествовање на одељенским, 
разредним и међушколским 
такмичењима.

Планирање наставе и учења
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.

Садржај циклуса је: 
–  за проверу нивоа знања на крају 

школске године – један;
–  за атлетику – један;
–  за гимнастику: вежбе на справама и 

тлу – један;
–  за спорт по избору ученика – два;
–  за повезивање физичког васпитања са 

животом и радом – један.
 Садржаји програма усмерени су на: 
развијање физичких способности; 
спортско-техничко образовање; 
повезивање физичког васпитања са 
животом и радом.
 Годишњи план, програм и распоред 
кросева, такмичења, зимовања и других 
облика рада утврђује се на почетку 
школске године на наставничком већу, 
на предлог стручног већа наставника 
физичког васпитања.
 Стручно веће наставника физичког 
васпитања, самостално, одређује 
редослед обраде појединих садржаја 
програма и циклуса.
Часови у току недеље треба да буду 
распоређени у једнаким интервалима, 
не могу се одржавати као блок 
часови. Настава се не може одржавати 
истовремено са два одељења, ни на 
спортском терену, ни у фискултурној 
сали.
У свим разредима настава физичког 
васпитања се реализује одвојено за 
ученике и одвојено за ученице, а 
само у школама које имају по два 
паралелна објекта за физичко васпитање 
дозвољена је истовремена реализација 
часа. 

Праћење, вредновање и оцењивање 
Праћење напретка ученика у физичком 
васпитању се обавља сукцесивно 
у току читаве школске године, на 
основу методологије праћења, мерења 
и вредновања ефеката у физичком 
васпитању – стандарди за оцењивање 
физичких способности ученика и 
постигнућа у спортским играма. 
Оквирни број часова по темама
●  Тестирање и провера савладаности 

исхода из претходног разреда (6 
часова); 

●  Теоријских часова (2 у првом и 2 у 
другом полугодишту);

●  Атлетика (10 часова);
●  Гимнастика: вежбе на справама и тлу 

(10 часова); 
●  Спортска игра: по избору школе (10 

часова);
●  Физичка активност, односно спортска 

активност: у складу са могућностима 
школе а по избору ученика (8 часова);

●  Пливање (8 часова);
●  Провера знања и вештина (4 часа).

ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ
–  Из фонда радних дана и за извођење 

редовне наставе школа у току школске 
године организује: 

Два целодневна излета са пешачењем

–  IV разред дo 16 km (укупно у оба 
правца);
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●  Борилачке вештине;

Клизање, скијање;

 БОРИЛАЧКЕ ВЕШТИНЕ
–  Избор борилачке вештине која се 

изучава на матичним факултетима 
спорта и физичког васпитања. 
Наставник у складу са могућностима 
школе и интересовањима ученика 
предлаже наставни програм.

 КЛИЗАЊЕ И СКИЈАЊЕ 
–  Програмски задаци из клизања и 

скијања обухватају савладавање 
основне технике и упознавање са 
правилима такмичења. Наставник 
предлаже наставни програм, који 
се заснива на програму клизања 
и предмета Скијање на матичним 
факултетима

ДРУГЕ АКТИВНОСТИ ПО ИЗБОРУ 
УЧЕНИКА 
–  Оријентиринг
–  Бадминтон и друге активности у 

складу са могућностима школе и 
интересовањима ученика.

Два кроса : јесењи и пролећни
–  Стручно веће наставника физичког 

васпитања утврђује програм и садржај 
излета, и дужину стазе за кросеве, 
према узрасту ученика.

Школа организује и спроводи спортска 
такмичења, као јединствени део процеса 
наставе физичког васпитања. 
Спортска такмичења организују се у 
оквиру радне суботе и у друго време 
које одреди школа. Међушколска 
спортска такмичења организују се 
у оквиру календара који доноси 
Министарство просвете науке и 
технолошког развоја.

На предлог стручног већа школа 
организује зимовање и летовање 
ученика: 
–  Зимовање се организује у току зимског 

периода у трајању од 7 дана;
–  Летовање ученика организује се у току 

летњег распуста у трајању од 7–10 
дана у виду логоровања, камповања и 
других активности.

Сваки од образовних профила има карактеристике везане за обављање конкретних стручних послова, који захтевају одређене по-
ложаје тела, покрете и кретања, који могу негативно утицати на правилно држање (статус кичменог стуба и статус стопала). Како би се 
избегли ови негативни утицаји, наставници стручних предмета и професори физичког васпитања дефинишу могуће професионалне по-
ремећаје, на основу чега се програмирају посебни садржаји, којима се обезбеђује и превенција.

Кључни појмови садржаја: вежбање, рекреација, плес и здравље.

МАТЕМАТИКА

Циљеви предмета: 

1. Развијање логичког и апстрактног мишљења;
2. Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко-логичког језика;
3. Развијање способности одређивања и процене квантитативних величина и њиховог односа;
4. Развијање осећаја за простор, разликовање геометријских објеката и њихови узајамни односи и трансформације;
5. Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности, критичности у раду;
6. Оспособљавање за примену стечених знања како у математици тако и у осталим предметима;
7. Формирање основа за наставак образовања;
8. Формирање математичке културе која подразумева свест о универзалности и примени математике и математичког начина мишљења.

Годишњи фонд часова: 66 часова
Разред: Први 

ТЕМА ЦИЉ 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће 
бити у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

ВЕКТОРИ

●  Стицање основних 
знања о векторима

●  дефинише појам векторa 
●  објасни појмове правац, смер и 

интензитет вектора
●  изврши операције са векторима 

(сабирање и одузимање вектора, 
производ броја и вектора)

●  Појам вектора, супротан вектор, 
основне операције са векторима

●  Примери разлагања сила у физици

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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
●  теоријска настава (66 часова).

Место реализације наставе
●  Настава се реализује у учионици или 

кабинету за математику.
Препоруке за реализацију наставе
●  образложити циљ предмета, начин и 

критеријум оцењивања;
●  неопходна предзнања поновити уз 

максимално ангажовање ученика;
●  подстицати ученике на размишљање и 

самостално закључивање;
●  примењивати разноврсне облике и 

методе рада, како би се подстакла 
активност ученика;

●  инсистирати на прецизности, 
тачности, систематичности и 
уредности у раду;

●  упућивати ученике на претраживање 
различитих извора и примену 
савремених технологија. 

РЕАЛНИ БРОЈЕВИ

●  Проширивање знања о 
скупу реалних бројева

●  Упознавање са 
појмовима апсолутна и 
релативна грешка

●  разликује различите записе 
бројева из скупова N, Z, Q, и 
те бројеве приказује на бројној 
правој и пореди их. 

●  разликује основне подскупове 
скупа реалних бројева (N, Z, Q, I) 
и уочава релације NÌZÌQÌR, IÌR

●  израчуна вредност једноставног 
рационалног бројевног израза 
поштујући приоритет рачунских 
операција и употребу заграда

●  користи калкулатор при 
израчунавању вредности 
бројевног израза 

●  заокругли број на одређени број 
децимала

●  одреди апсолутну и релативну 
грешку

●  Преглед бројева, операције са реалним 
бројевима

●  Апсолутна вредност реалног броја
●  Приближна вредност реалних бројева, 

правила заокругљивања
●  Апсолутна и релативна грешка 
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ПРОПОРЦИОНАЛ-
НОСТ

●  Проширивање знања 
о пропорцијама и 
процентном рачуну

●  Оспособљавање за 
примену пропорција и 
процената на решавање 
реалних проблеме

●  израчуна одређени део неке 
величине

●  одреди непознате чланове просте 
пропорције

●  прошири или скрати размеру и 
примени је у решавању проблема 
поделе

●  препозна директну или обрнуту 
пропорционалност две величине 
, примени je при решавању 
једноставних проблема и. 
прикаже графички

●  реши проблем који се односи на 
мешање две компоненте

●  одреди непознату главницу, 
проценат или процентни износ 

●  Размера и пропорција
●  Директна и обрнута 

пропорционалност
●  Прост сразмерни рачун
●  Рачун поделе и рачун мешања
●  Процентни и промилни рачун

●  Вектори: нагласити разлику између 
скаларних и векторских величина. 
Истаћи повезаност са физиком – 
силе, брзина, убрзање су векторске 
величине, итд.

●  Реални бројеви: нагласити 
затвореност операција у одређеним 
скуповима и потребу да се постојећи 
скуп прошири новим. Садржаје о 
грешкама повезати са стручним 
предметима, израчунавати апсолутну 
и релативну грешку конкретних 
мерења.

●  Пропорционалност: користити што 
више конкретних примера из живота и 
струке (нпр. примена рачуна мешања 
и процената код раствора).

●  Рационални алгебарски 
изрази: тежиште треба да буде 
на разноврсности идеја, сврси и 
суштини трансформација полинома и 
алгебарских разломака, а не на раду са 
компликованим изразима.

●  Геометрија: инсистирати на 
прецизности, уредности и правилној 
терминологији. 

●  Линеарне једначине и неједначине: 
истаћи повезаност између 
аналитичког и графичког приказа 
функције. Садржаје повезати са 
одговарајућим садржајима хемије, 
физике и примерима из свакодневног 
живота.

●  Праћење и вредновање
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
1. активност ученика на часу;
2. усмену проверу знања;
3. писмену провера знања;
4. тестове знања.

Оквирни број часова по темама
● Вектори 4 часа
● Реални бројеви 6 часова
● Пропорционалност 10 часова
●  Рационални алгебарски изрази 12 

часова
● Геометрија 13 часова
●  Линеарне једначине и неједначине 13 

часова

За реализацију 4 писменa задатка са 
исправкама планирано је 8 часова.

РАЦИОНАЛНИ 
АЛГЕБАРСКИ 

ИЗРАЗИ

●  Проширивање знања о 
полиномима

●  сабира, одузима и множи 
полиноме

●  примени дистрибутивни закон 
множења према сабирању и 
формуле за квадрат бинома и 
разлику квадрата, збир и разлику 
кубова при трансформацији 
полинома

● растави полином на чиниоце
● одреди НЗД и НЗС полинома
●  трансформише једноставнији 

рационални алгебарски израз

●  Полиноми
●  Растављање полинома на чиниоце
●  НЗД и НЗС полинома
●  Трансформације рационалних 

алгебарских израза

ГЕОМЕТРИЈА

●  Проширивање знања о 
геометрији

●  разликује основне и изведене 
геометријске појмове 

●  дефинише суседне, упоредне, 
унакрсне, комплементне, 
суплементне углове 

●  наведе и примени везе између 
углова са паралелним (или 
нормалним крацима) 

●  наведе и примени релације везане 
за унутрашње и спољашње 
углове троугла

●  дефинише појмове симетрала 
дужи, симетрала угла, тежишна 
дуж и средња линија троугла

●  конструише симетралу дужи, 
симетралу угла и висину троугла

●  конструише значајне тачке 
троугла

●  наведе својство тежишта
●  наведе и примени основне 

релације у једнакокраком, 
односно једнакостраничном 
троуглу

●  разликује врсте четвороуглова, 
наведе и примени њихове 
особине на одређивање 
непознатих елемената 
четвороугла

●  формулише Талесову теорему и 
примени је на поделу дужи на n 
једнаких делова

●  Геометријски појмови и везе између 
њих

●  Троугао
●  Значајне тачке троугла
●  Четвороугао
●  Талесова теорема

ЛИНЕАРНЕ 
ЈЕДНАЧИНЕ И 
НЕЈЕДНАЧИНЕ

●  Проширивање знања о 
линеарној једначини, 
нејeднaчини и функцији 

●  Оспособљавање за 
анализу графика 
функције и његову 
примену

●  Примена знања о 
линеарним једначинама, 
системима и 
неједначинама на 
реалне проблеме

●  дефинише појам линеарне 
једначине

●  реши линеарну једначину
●  примени линеарну једначину на 

решавање проблема
●  реши једначину које се своди на 

линеарну једначину
●  дефинише појам линеарне 

функције
●  прикаже аналитички, табеларно и 

графички линеарну функцију
●  реши линеарну неједначину и 

графички прикаже скуп решења
●  реши систем линеарних 

једначина са две непознате

●  Линеарна једначина и њене примене
●  Линеарна функција и њен график
●  Линеарна неједначина
●  Систем линеарних једначина

Кључни појмови садржаја: вектори, реални бројеви, тригонометријске функције, пропорција, рационални алгебарски изрази, гео-
метријске фигуре, линеарне једначине, неједначине и функције.
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Назив предмета: МАТЕМАТИКА
Годишњи фонд часова: 70 часова
 Разред: Други

ТЕМА ЦИЉ 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

ТРИГОНОМЕТРИ-
ЈА ПРАВОУГЛОГ 

ТРОУГЛА

●  Упознавање са 
основним елементима 
тригонометрије 

●  дефинише основне 
тригонометријске функције 
оштрог угла

●  израчуна основне 
тригонометријске функције 
оштрог угла правоуглог троугла 
када су дате две странице

●  конструише оштар угао 
ако је позната једна његова 
тригонометријска функција 

●  наведе тригонометријске 
идентитете и примењује их 
у одређивању вредности 
тригонометријских функција ако 
је позната вредност једне од њих

●  наведе вредности 
тригонометријских функција 
карактеристичних углова (од 
30°, 45°, 60°) и са калкулатора 
прочита вредности за остале 
оштре углове и обрнуто (одређује 
оштар угао ако је позната 
вредност тригонометријске 
функције) 

●  примени елементе 
тригонометрије правоуглог 
троугла на решавање практичних 
проблема

●  Дефиниције тригонометријских 
функција у правоуглом троуглу

●  Врeдности тригонометријских 
функција углова од 0°, 30°, 45°, 60°, 
90° 

●  Основни тригонометријски 
идентитети 

●  Решавање правоуглог троугла

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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
●  теоријска настава (70 часова).
Место реализације наставе
●  Настава се реализује у учионици или 

кабинету за математику.
Препоруке за реализацију наставе
●  образложити циљ предмета, начин и 

критеријум оцењивања;
●  неопходна предзнања поновити уз 

максимално ангажовање ученика;
●  подстицати ученике на размишљање и 

самостално закључивање;
●  примењивати разноврсне облике и 

методе рада, како би се подстакла 
активност ученика;

●  инсистирати на прецизности, 
тачности, систематичности и 
уредности у раду;

●  упућивати ученике на претраживање 
различитих извора и примену 
савремених технологија.

●  Тригонометрија правоуглог 
троугла: садржаје повезивати са 
одговарајућим примерима из живота, 
нпр. величина сенке. Поновити 
правила заокругљивања бројева на 
одређени број децимала.

Оспособити ученике за употребу 
калкулатора као помоћног средства 
при решавању проблема применом 
тригонометрије. 

●  Степеновање и кореновање: при 
проширивању скупа из кога је 
изложилац нагласити перманентност 
особина степеновања. Оспособити 
ученике да помоћу калкулатора одреде 
вредности корена и степена датог 
броја. Комплексни бројеви: обрадити 
само основне појмове и чињенице 
које ће бити неопходне при изучавању 
садржаја о квадратној једначини. 

●  Функција и график функције: 
приликом обраде користити што 
више конкретних примера из живота 
и струке. 

●  Квадратна једначина и квадратна 
функција: показати односе између 
решења и коефицијената, као и 
растављање квадратног тринома 
на чиниоце. Нацртати свих шест 
облика квадратне функције. Истаћи 
повезаност аналитичког и графичког 
приказа квадратне функције. 

●  Полиедри и обртна тела: користити 
симулације пресека на рачунару. 
Садржаје повезати са стручним 
предметима и проблемима из 
свакодневног живота.

●  Праћење и вредновање
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
1. активност ученика на часу;
2. усмену проверу знања;
3. писмену провера знања;
4. тестове знања.

СТЕПЕНОВАЊЕ И 
КОРЕНОВАЊЕ

●  Проширивање знања 
о степеновању и 
кореновању

●  Стицање основних 
знања о комплексним 
бројевима

●  наведе својства операција 
са степенима и примени 
их у трансформацијама 
једноставнијих израза

●  наведе својства операција 
са коренима и примени 
их у трансформацијама 
једноставнијих израза

●  рационалише именилац разломка 
у једноставним случајевима

●  дефинише појмове имагинарна 
јединица и комплексан број

●  сабере, одузме, помножи и 
подели два комплексна броја

●  одреди конјугован број датог 
комплексног броја 

●  израчуна модуо комплексног 
броја

●  Појам степена. Операције са 
степенима

●  Степен са целим изложиоцем
●  Запис броја у Е (scientific) формату
●  Појам корена. Операције са коренима
●  Степен са рационалним изложиоцем
●  Рационалисање имениоца разломка
●  Појам комплексног броја и операције 

са њима
●  Конјугован број комплексног броја
●  Модуо комплексног броја

ФУНКЦИЈА 
И ГРАФИК 

ФУНКЦИЈЕ

●  Упознавање основних 
својстава функција

●  Оспособљавање за 
представљање података 
различитим графичким 
облицима и анализу 
датих података

●  наведе примере функција
●  одреди знак, интервале 

монотоности, максимум и 
минимум на датом графику

●  прочита и разуме податак са 
графикона, дијаграма или из 
табеле и одреди минимум или 
максимум и средњу вредност 
зависне величине

●  податке представљене у једном 
графичком облику представи у 
другом 

●  Појам функције.
●  Функције са коначним доменом
●  Графичко представљање функције
●  Читање графика функције 

(одређивање знака, интервала 
монотоности, максимума, минимума) 
– без формалне дефиниције тих 
појмова

●  Различити графички облици 
представљања функција са коначним 
доменом (табела, график, дијаграм, 
круг)

●  Одређивање максимума, минимума и 
средње вредности зависне величине

КВАДРАТНА 
ЈЕДНАЧИНА 

И КВАДРАТНА 
ФУНКЦИЈА

●  Стицање основних 
знања о квадратној 
једначини и квадратној 
функцији 

● реши непотпуну квадратну 
једначину у скупу R
●  наведе пример квадратне 

једначине која нема решења у 
скупу R 

●  реши једноставнију квадратну 
једначину

●  одреди природу решења 
квадратне једначине

●  растави квадратни трином 
●  скицира и анализира график 

квадратне функције (да прочита 
нуле функције, максимум 
или минимум, интервале 
монотоности)

●  реши једноставну квадратну 
неједначину

●  Квадратна једначина
●  Образац за решавање квадратне 

једначине
●  Природа решења квадратне једначине
●  Растављање квадратног тринома на 

линеарне чиниоце
●  Квадратна функција и њен график
●  Квадратне неједначине
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ПОЛИЕДРИ И 
ОБРТНА ТЕЛА

●  Проширивање знања о 
полиедрима и обртним 
телима

●  израчуна обим и површину 
фигура у равни (квадрат, 
правоугаоник, правилан 
шестоугао, круг) 

●  разликује правилне полиедре
●  примени одговарајуће формуле 

и израчуна површине и 
запремине правилне призме, 
пирамиде и зарубљене пирамиде 
(једноставнији задаци)

● примени одговарајуће формуле 
и израчуна површине и запремине 
правог ваљка, купе, зарубљене купе 
и лопте
●  одреди површину једноставних 

равних пресека тела

●  Обим и површина фигура у равни 
(квадрат, правоугаоник, правилан 
шестоугао, круг) 

● Призма, пирамида, зарубљена 
пирамида и њихови равни пресеци
●  Површина и запремина призме 
●  Површина и запремина пирамиде и 

зарубљене пирамиде 
●  Ваљак, купа, зарубљена купа, лопта и 

њихови равни пресеци
●  Површина и запремина ваљка
●  Површина и запремина купе и 

зарубљене купе 
●  Површина и запремина лопте

Оквирни број часова по темама
●  Тригонометрија правоуглог троугла 

9 часова
●  Степеновање и кореновање 13 часова
●  Функција и график функције 6 часова
●  Квадратна једначина и квадратна 

функција 17 часова
●  Полиедри и обртна тела 17 часова
За реализацију 4 писменa задатка са 
исправкама планирано је 8 часова.

Кључни појмови садржаја: тригонометријске функције, степеновање, кореновање, својства функција, квадратна једначина и ква-
дратна функција, полиедри и обртна тела.

Назив предмета: МАТЕМАТИКА
Разред: Трећи 
Годишњи фонд: 66 часова

ТЕМА ЦИЉ 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Експоненцијална 
и логаритамска 

функција

●  Упознавање 
основних особина 
експоненцијалне и 
логаритамске функције

●  Примена стечених 
знања на решавање 
једноставнијих 
експоненцијалних 
и логаритамских 
једначина

●  прикаже аналитички, табеларно 
и графички експоненцијалну 
функцију 

●  реши једноставније 
експоненцијалне једначине

●  прикаже аналитички, табеларно и 
графички логаритамску функцију 

●  објасни шта је логаритам, 
наведе и примени правила 
логаритмовања при 
трансформацији једноставних 
израза

●  реши једноставније логаритамске 
једначине

●  користи калкулатор за 
одређивање вредности 
логаритама

●  Експоненцијална функција и њен 
график

●  Eкспоненцијалне једначине
●  Појам инверзне функције
●  Дефиниција логаритма и особине 
●  Логаритамска функција
●  Појам инверзне функције
●  Једноставније логаритамске једначине 

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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
●  теоријска настава (66 часова)

Место реализације наставе
●  Теоријска настава се реализује у 

учионици или кабинету за математику

Препоруке за реализацију наставе
●  образложити циљ предмета, начин и 

критеријум оцењивања
●  неопходна предзнања поновити уз 

максимално ангажовање ученика
●  подстицати ученике на размишљање и 

самостално закључивање
●  примењивати разноврсне облике и 

методе рада, како би се подстакла 
активност ученика

●  инсистирати на прецизности, 
тачности, систематичности и 
уредности у раду

●  упућивати ученике на претраживање 
различитих извора и примену 
савремених технологија

●  Експоненцијална и логаритамска 
функција: важно је истаћи да су 
екпоненцијална и логаритамска 
функција инверзне. При решавању 
једначина указати на важност 
постављања одговарајућих услова. 

Тригонометријске 
функције

●  Проширивање знања 
о тригонометријским 
функцијама

●  претвори угао изражен у 
радијанима у степене и обрнуто

●  покаже вредности 
тригонометријских функција 
углова у тригонометријском 
кругу

●  примени основне 
тригонометријске идентичности 
на израчунавање осталих 
тригонометријских функције 
ако је позната вредност једне 
тригонометријске функције 

●  примени адиционе формуле и 
формуле за двоструки угао у 
једноставнијим задацима

●  нацрта графике основних 
тригонометријских функција 

●  Пројекција вектора на осу. Мерење 
угла. Радијан

●  Тригонометријске функције 
произвољног угла. Тригонометријски 
круг

●  Свођење тригонометријских 
функција произвољног угла на 
тригонометријске функције оштрог 
угла

●  Адиционе формуле
●  Тригонометријске функције 

двоструког угла
●  Графици основних тригонометријских 

функција
●  Графици функција f(x)=аsin(x)+b 

f(x)=аcos(x)+b
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Аналитичка 
геометрија у равни

●  Стицање основних 
знања о аналитичкој 
геометрији 

●  примени Гаусов алгоритам на 
решавање система линеарних 
једначина (3*3)

●  израчуна растојање између две 
тачке и обим троугла ако су дате 
координате његових темена

●  разликује општи облик једначине 
праве од експлицитног облика и 
преведе један запис у други

●  објасни положај праве у 
координатном систему у 
зависности од коефицијената 
k и n

●  одреди једначину праве 
одређену датом тачком и датим 
коефицијентом правца

●  одреди једначину праве одређену 
датим двема тачкама

●  примени услов нормалности и 
услов паралелности две праве

●  одреди угао који заклапају две 
праве

●  израчуна растојање тачке од 
праве

●  преведе општи облик једначине 
кружнице у канонски

●  одреди центар и полупречник 
кружнице

●  одреди једначину кружнице из 
задатих услова – једноставнији 
примери

●  испита међусобни положај праве 
и кружнице

●  одреди једначину тангенте 
кружнице из задатих услова

●  Системи линеарних једначина. Гаусов 
алгоритам

●  Декартов координатни систем у равни. 
Координате тачке и растојање између 
две тачке

●  Једначина праве у Декартовом 
правоуглом координатном систему. 
Општи и експлицитни облик 
једначине праве

●  Једначина праве одређена тачком и 
коефицијентом правца

●  Једначина праве одређена двема 
тачкама

●  Узајамни положај две праве 
●  Нормални облик једначине праве и 

растојање тачке од праве
●  Једначина кружнице 
●  Узајамни положај праве и кружнице

●  Тригонометријске функције: 
графике основних тригонометријских 
функција увести преношењем 
вредности тригонометријских 
функција са тригонометријског 
круга. Пажњу посветити адиционим 
формулама из којих непосредно следи 
већина тригонометријских формула.

●  Аналитичка геометрија у равни: 
истаћи да је аналитичка геометрија 
на одређени начин спој алгебре 
и геометрије и повезати примену 
аналитичког апарата са решавањем 
одређених задатака из геометрије. 
Указати на везе између различитих 
облика једначине праве. Једначину 
кружнице обрадити у општем и 
канонском облику. 

●  Низови: примере низова узимати из 
разних области математике, (нпр. из 
геометрије) као и из свакодневног 
живота (нпр. неки изабрани проблем 
сложеног интересног рачуна, као увод 
у следећу наставну тему).

●  Елементи финансијске математике: 
користити што више конкретних 
примера из живота.

●  Праћење и вредновање
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
1. активност ученика на часу;
2. усмену проверу знања;
3. писмену провера знања;
4. тестове знања.

Оквирни број часова по темама
●  Експоненцијална и логаритамска 

функција 14 часова
●  Тригонометријске функције 15 часова
●  Аналитичка геометрија у равни 15 

часова
●  Низови 7 часова
●  Елементи финансијске математике 7 

часова
За реализацију 4 писмена задатка са 
исправкама планирано је 8 часова

Низови

●  Упознавање са појмом 
низа

●  Разумевање појмова 
аритметички и 
геометријски низ и 
примена на конкретне 
проблеме 

●  препозна општи члан низа када 
су дати почетни чланови низа 
(једноставнији примери) 

●  препозна аритметички низ и 
одреди везу између општeг члана, 
првог члана и диференције низа 

●  израчуна збир првих n чланова 
аритметичког низа

●  препозна геометријски низ и 
одреди везу између општeг члана 
и првог члана и количника низа 

●  израчуна збир првих n чланова 
геометријског низа

●  Појам низа
●  Аритметички низ
●  Збир првих n чланова аритметичког 

низа
●  Геометријски низ
●  Збир првих n чланова геометријског 

низа

Елементи 
финансијске 
математике

●  Упознавање са 
основним елементима 
финансијске математике

●  примени каматни рачун од сто 
(време дато у годинама, месецима 
или данима)

●  објасни појам менице и на који 
начин се употребљава

●  примени прост каматни рачун 
на обрачунавање камате код 
штедних улога и потрошачких 
кредита 

●  покаже разлику између простог 
и сложеног каматног рачуна на 
датом примеру

●  Прост каматни рачун 
●  Примена простог каматног рачуна 

(рад са меницама и са рачуном 
штедног улога, потрошачки кредити)

●  Појам сложеног каматног рачуна

Кључни појмови садржаја: експоненцијална и логаритамска функција, тригонометријске функције, адиционе формуле, тригоно-
метријске једначине и неједначине, детерминанта, конусни пресеци, низови, каматни рачун.
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Назив предмета: МАТЕМАТИКА
Разред:  Четврти
Годишњи фонд: 56 часова

ТЕМА ЦИЉ 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Функције

●  Проширивање знања о 
особинама функцијама

●  Упознавање са 
појмовима инверзна и 
сложена функција

●  Упознавање са појмом 
гранична вредност 
функције

●  дефинише појам функције 
и врсте функција (1-1, НА и 
бијекција)

●  користи експлицитни и 
имплицитни облик функције

●  објасни и испита монотоност 
функције, ограниченост, парност, 
периодичност и одреди нуле 
функције

●  нацрта и анализира елементарне 
функције

●  одреди граничну вредност 
функције

●  наброји важне лимесе
●  одреди асимптоте дате функције

●  Функције. Основне особине реалних 
функција реалне промењиве

●  Сложена функција
●  Инверзна функција
●  Преглед елементарних функција 

(линеарна, степена, експоненцијална, 
логаритамска, тригонометријска)

●  Гранична вредност функције. Особине 
●  Број е. Важни лимеси
●  Непрекидност функције
●  Асимптоте функција. Хоризонтална 

асимптота
●  Вертикална асимптота
●  Коса асимптота

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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
●  теоријска настава (56 часова)

Место реализације наставе
●  Теоријска настава се реализује у 

учионици или кабинету за математику
Препоруке за реализацију наставе
●  образложити циљ предмета, начин и 

критеријум оцењивања
●  неопходна предзнања поновити уз 

максимално ангажовање ученика
●  подстицати ученике на размишљање и 

самостално закључивање
●  примењивати разноврсне облике и 

методе рада, како би се подстакла 
активност ученика

●  инсистирати на прецизности, 
тачности, систематичности и 
уредности у раду

●  упућивати ученике на претраживање 
различитих извора и примену 
савремених технологија 

●  Функције: Значајније особине истаћи 
у приказу елементарних функција. За 
приказивање графика елементарних 
функција користити рачунар. Појам 
граничне вредности усмерити на 
ближе одређење појма непрекидности 
и за испитивање функције на 
крајевима домена тј. налажење 
асимптота. 

Све садржаје обрадити на примерима 
једноставнијих функција.
●  Извод функције: Примењујући 

знање из аналитичке геометрије 
о правој, увести ученике у област 
диференцијалног рачуна. Појам 
прираштаја представити и графички.

Све садржаје обрадити на примерима 
једноставнијих функција
●  Комбинаторика: при решавању 

задатака пребројавања разматрати 
варијације, пермутације и комбинације 
комбинаторним проблемима у којима 
нема понављања (без понављања). 
При обради новог градива користити 
што више конкретних примера из 
живота .

●  Вероватноћа и статистика: при 
обради новог градива користити што 
више конкретних примера из живота 
и струке.

●  Праћење и вредновање
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
1. активност ученика на часу;
2. усмену проверу знања;
3. писмену провера знања;
4. тестове знања.
Оквирни број часова по темама
●  Функције: 15 часова
●  Извод функције: 15 часова
●  Комбинаторика: 7 часова
●  Вероватноћа и статистика 11 часова
За реализацију 4 писмена задатка са 
исправкама планирано је 8 часова.

Извод функције

●  Разумевање појма 
извода функције

●  Оспособљавање за 
примену извода на 
испитивање својстава 
функције

●  објасни проблем тангенте у датој 
тачки и проблем брзине

●  дефинише извод функције
●  примени правила диференцирања
●  примени таблицу елементарних 

извода
●  одреди екстремне вредности 

помоћу извода функције
●  испита монотоност функције 

помоћу извода 
●  испита и нацрта графике 

једноставних функција

●  Проблем тангенте и брзине
●  Дефиниција извода функције
●  Правила диференцирања (извод збира, 

производа и количника функција)
●  Извод сложене функције
●  Таблица извода елементарних 

функција
●  Испитивање екстремних вредности и 

монотоности функција помоћу извода
●  Испитивање и цртање графика 

функција

Комбинаторика

●  Стицање основних 
знања из комбинаторике 

●  примени правило збира и 
правило производа 

●  одреди број пермутација датог 
скупа

●  одреди број варијација датог 
скупа

●  одреди број комбинација датог 
скупа

●  напише пермутације (варијације, 
комбинације) датог скупа од 
највише четири члана

●  одреди k-ти биномни 
коефицијент у развоју бинома на 
n-ти степен

●  Комбинаторика. Правило збира и 
правило производа

●  Пермутације (без понављања)
●  Варијације 
●  Комбинације 
●  Биномни коефицијенти

Вероватноћа и 
статистика

●  Стицање основних 
знања о вероватноћи и 
статистици

●  уочи случајне догађаје
●  препозна који су догађаји могући, 

повољни, сигурни, немогући
●  израчуна вероватноћу догађаја 

(статистичка и класична 
дефиниција вероватноће)

●  одреди условну вероватноћу 
догађаја А у односу на догађај B

●  наведе пример случајне 
променљиве

●  примени биномну расподелу 
●  израчуна нумеричке 

карактеристике случајних 
променљивих (математичко 
очекивање, дисперзију, медијану 
и мод)

●  препозна основне појмове 
статистике

●  формира статистичке табеле и на 
основу њих да графички прикаже 
податке

●  израчуна одређене 
карактеристике случајног узорка 
(аритметичку средину узорка, 
медијану узорка, мод узорка и 
дисперзију узорка)

●  Случајни догађаји. Простор 
елементарних догађаја

●  Статистичка и класична дефиниција 
вероватноће

●  Условна вероватноћа
●  Случајне променљиве. Дискретне 

случајне променљиве и биномна 
расподела

●  Нумеричке карактеристике случајних 
променљивих (математичко 
очекивање, дисперзија, медијана, мод)

●  Статистика. Основни појмови
●  Формирање статистичких табела и 

графичко приказивање података
●  Карактеристике емпиријске 

расподеле (аритметичка средина 
узорка, медијана узорка, мод узорка, 
дисперзија узорка)

Кључни појмови садржаја: својства функција, гранична вредност функције, комбинаторика, вероватноћа, статистика.
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РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

Циљ учења предмета: Стицање знања, вештина и формирање вредносних ставова информатичке писмености неопходних за живот и рад у савременом друштву.
Разред Први
Годишњи фонд часова 66

ТЕМА ЦИЉ
ИСХОДИ

По завршетку модула ученик ће 
бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Основе рачунарске 
техникеs

Стицање основних 
знања о математичко-
техничким основама 
информатике, значају 
и примени рачунара у 
информационом друштву, 
структури и принципу 
рада рачунара, функцији 
његових компоненти и 
утицају
компоненти на 
перформансе рачунара

●  објасни значење појмова податак, 
информација и 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 здрављa 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 
карактеристике

●  објасни сврху софтвера у 
рачунарском систему

●  наброји врсте софтвера

●  Информација и информатика
●  Кодирање информација коришћењем 

бинарног бројевног система
●  Представљање разних типова 

информација (текстуалне, графичке 
и звучне)

●  Кодирање карактера, кодне схеме
●  Јединице за мерење количине 

информација
●  Значај и примена рачунара
●  Карактеристике информационог 

друштва
●  Утицај рачунара на здравље
●  Структура и принцип рада рачунара
●  Врсте меморије рачунара
●  Процесор
●  Матична плоча
●  Магистрала
●  Улазно-излазни уређаји
●  Утицај компоненти на перформансе 

рачунара
●  Софтвер, појам и улога у РС
●  Врсте и намена сваке врсте софтвера

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

Ставове предвиђене темом изграђивати 
и вредновати код ученика током свих 
облика наставе.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
●  лабораторијске вежбе

Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом 
реализације: 
●  Лабораторијских вежби

Место реализације наставе
●  рачунарски кабинет

Препоруке за реализацију наставе

●  Потребно је објаснити градацију 
„податак-информација-знање” и 
утврдити значај информатике у 
прикупљању и чувању података, 
трансформацији у корисну 
информацију и интеграцији у знање

●  Кодирање карактера и кодне схеме 
(ASCII, Unicode) могуће је обрадити и 
уз тему Текст процесор

Основе рада у 
рачунарском систему

●  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 и брише 
документе и фасцикле)

●  врши претрагу 
садржаја по различитим 
критеријумима

●  разуме потребу за 
инсталирањем новог 
софтвера

●  врши компресију и 
декомпресију фасцикли 
и докумената

●  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 и брише документе и 
фасцикле)

●  врши претрагу садржаја по 
различитим критеријумима

●  разуме потребу за инсталирањем 
новог софтвера

●  врши компресију и декомпресију 
фасцикли и докумената

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

●  концепти организације
●  типови датотека
●  претрага садржаја по различитим 

критеријумима
●  манипулација
●  инсталација

●  За вежбање: превођења количине 
информација из једне мерне јединице 
у другу, или превођења из декадног 
бројевног система у бинарни 
и обратно, може се користити 
калкулатор (који се налази у саставу 
оперативног система)

●  Важно је да се на примерима (звука, 
температуре, слике) ученицима 
приближи процес дискретизације 
информација, која је неопходна ради 
обраде на рачунару

●  Указати на основне профилактичке 
мере при коришћењу рачунара

●  Ученици треба да упознају 
функционалне могућности 
компоненти и принцип рада рачунара 
без упуштања у детаље техничке 
реализације (електронске схеме, 
конструктивни детаљи итд.)

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

●  пожељно је да се ученицима покаже 
редослед расклапања и склапања 
рачунара, и омогући да то сами 
понове
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Примена ИКТ-а Стицање знања, вештина 
и навика неопходних 
за успешно коришћење 
програма за обраду текста

Оспособљавање ученика 
за израду презентација и 
њихово презентовање

Оспособљавање ученика 
за рад са програмима за 
табеларне калкулације

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 примењују 
одговарајућу технологију 
(алате и сервисе) за 
реализацију конкретног 
задатка

●  одабере и примењује 
одговарајућу технологију (алате 
и сервисе) за реализацију 
конкретног задатка

●  креира дигиталне продукте, 
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

●  Интерфејс текст процесора
●  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

●  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
●  Индивидуални 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 за јавно 

приказивање
●  Сараднички рад при изради 

презентације
●  Наступ презентера (држање тела, 

вербална и невербална комуникација, 
савладавање треме)

●  Подешавање радног окружења 
програма за табеларна прорачунавања

●  Рад са документима
●  Уношење података (појединачно и 

аутоматско попуњавање)
●  Измена типа и садржаја ћелија
●  Сортирање и филтрирање
●  Подешавање димензија, премештање, 

фиксирање и сакривање редова и 
колона

●  Додавање и манипулација радним 
листовима

●  Уношење формула са основним 
аритметичким операцијама

●  Референце ћелија
●  Функције за сабирање, средњу 

вредност, најмању, највећу, 
пребројавање, заокруживање

●  Логичке функције
●  Копирање формула
●  Форматирање ћелија
●  Типови графикона, приказивање 

података из табеле

●  корисно је да се ученицима укаже на 
једноставне кварове које могу сами 
препознати и отклонити

●  уводећи опште појмове, на пример: 
капацитет меморије, брзина 
процесора, наставник треба да 
упозна ученике са вредностима ових 
параметара на школским рачунарима 
(користећи „контролну таблу” 
оперативног система)

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

●  ради постизања важног педагошког 
циља: развоја код ученика навике 
за самостално коришћење помоћне 
литературе, у овој наставној области 
ученици за домаћи задатак могу да, 
коришћењем рачунарских часописа 
или интернета, опишу конфигурацију 
рачунарског система која у том 
моменту има најбоље перформансе

Основе рада у рачунарском систему

●  Конкретне примере за вежбање 
прилагодити образовном профилу

●  При реализацији овог модула 
инсистирати на вештинама

●  При подешавању радног окружења 
посебну пажњу обратити на 
регионална подешавања

●  Објаснити ученицима значај 
хијерархијске организације фасцикли 
и докумената

●  Код копирања, премештања, брисања, 
претраживања датотека и фасцикли 
користити већу добро организовану 
фасциклу са више подфасцикли и 
датотека

Примена ИКТ-а
●  инсистирати да се ученици навикавају 

да поштују правила слепог куцања
●  ученике треба упознати са 

постојањем два типа текст процесора 
– оних заснованих на језицима за 
обележавање текста (нпр. LaTeX, 
HTML) и WYSIWYG система какав ће 
се обрађивати у оквиру предмета

●  ученике треба упознати са постојањем 
текст процесора који омогућавају 
дељење докумената и заједнички 
рад на њима преко интернета (рад 
у облацима)ученике треба упознати 
са логичком структуром типичних 
докумената (молби, обавештења, итд.), 
школских реферата, семинарских и 
матурских радова

●  за вежбу од ученика се може тражити 
да неформатирани текст уреде по 
угледу на уређену верзију дату у 
формату који се не може конвертовати 
у документ текст процесора (на 
пример, pdf-формат или на папиру), 
користити текстове прилагођене 
образовном профилу 

●  указати на проблеме који могу да 
искрсну при покушају да се штампа 
документ када су инсталирани 
управљачки програми за више 
штампача 

●  пожељно је да израду једноставнијих 
докумената ученици провежбају кроз 
домаће задатке 

●  Практичну реализацију модула 
извести у неком од програма за 
израду презентација (слајд, WEB или 
презентације у „облацима”

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

●  При реализацији овог модула 
инсистирати на правопису и употреби 
одговарајућег језика тастатуре
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●  Подешавање изгледа странице 
документа за штампање (оријентација 
папира, величина, маргине, прелом 
стране, уређивање заглавља и 
подножја, аутоматска нумерација 
страна)

●  Преглед пре штампе, аутоматско 
штампање заглавља колона, штампање 
опсега ћелија, целог радног листа, 
целог документа, графикона, 
одређивање броја копија

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

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

●  Подстицати креативност код ученика 
Ученицима треба дати критеријум 
оцењивања презентација – које ће 
самостално радити – заснован на 
бодовању свих битних елемената 
презентације

●  Инсистирати на важности квалитетног 
презентовања

●  Последња два часа резервисати за 
презентацију ученичких радова и 
дискусију о њима

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

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

●  Избор функција прилагодити 
нивоу знања ученика и потребама 
образовног профила

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

●  При вршењу калкулација сам процес 
приказати кроз алгоритамске шеме 
(улаз – процес – излаз, код линијских 
проблема, а код коришћења условних 
наредби приказати и разгранату 
структуру)

Интернет и електронска 
комуникација
●  вежбе крстарења (енгл. surf) и 

претраживања требало би да су у 
функцији овог, али и других предмета, 
како би се код ученика развијала 
навика коришћења интернета за 
прикупљање информација за потребе 
наставе

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

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

●  израда презентације се може 
илустровати на примеру неке од 
обрађених тема ради утврђивања и 
систематизовања изабране теме

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

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

●  ученицима треба дати критеријум 
оцењивања презентација – које ће 
самостално радити – заснован на 
бодовању свих битних елемената 
презентације

Праћење и вредновање
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
1. Праћење остварености исхода
2. Тестове знања
3. Тестове практичних вештина

Оквирни број часова по темама
●  Основе рачунарске технике 10 часова
●  Основе рада у рачунарском систему 

8 часова
●  Примена ИКТ-а 35 часова
●  Рачунарске мреже, интернет и 

електронска комуникација 13 часова

Интернет и 
електронска 
комуникација

Оспособљавање ученика 
за коришћење Интернет-
сервиса, коришћење 
ресурса локалне мреже и 
упознавање са принципом 
функционисања 
глобалних мрежа

●  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 важност поштовања 
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 чему је разлика између 

рачунара-сервера и рачунара-
клијената

●  објасни чему служи рутер и шта 
је рутирање

●  објасни који посао обављају 
интернет-провајдери

●  Сервиси интернета: World Wide Web, 
FTP, електронска пошта, веб-форуми

●  Веб-читачи и 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)
●  IP шема адресирања
●  Рутер и рутирање
●  Систем доменских имена DNS
●  Формирање локалне мреже
●  Дељење ресурса локалне мреже
●  Навигација кроз локалну мрежу
●  Повезивање локалне мреже са 

глобалном мрежом (интернетом)

Кључни појмови садржаја: податак, информација, хардвер, софтвер, рачунарски систем, документ, датотека, фолдер, рачунарска 
мрежа, интернет.
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Назив предмета: ИСТОРИЈА

Циљеви учења 
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.

Годишњи фонд часова: 66
Разред: Први

ТЕМА ЦИЉ
ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Српска држава и 
државност

Проширивање знања о 
настанку модерне српске 
државе и најважнијим 
одликама српске 
државности.
●  Развијање свести о 

значају средњовековне 
државности за настанак 
модерне српске државе.

●  Уочавање улоге 
знаменитих личности 
у развоју српске 
државности.

●  Разумевање 
најзначајнијих идеја 
модерног доба и 
њиховог утицаја у 
процесу стварања 
српске државе.

●  Разумевање 
међународног контекста 
у коме настаје и постоји 
српска држава

●  препозна различите историјске 
садржаје (личности, догађаје, 
појаве и процесе) и доведе их у 
везу са одговарајућом временском 
одредницом и историјским 
периодом;

●  разликује периоде у којима је 
постојала, престала да постоји и 
поново настала српска држава;

●  наведе и упореди одлике српске 
државности у средњем и новом 
веку;

●  уочи утицај европских 
револуционарних збивања на 
развој српске националне и 
државне идеје;

●  објасни узроке и последице 
Српске револуције, 
ослободилачких ратова 1876–
1878, Балканских ратова и Првог 
светског рата; 

●  уочи и објасни на историјској 
карти промене граница српске 
државе;

●  лоцира места најважнијих битака 
које су вођене током Српске 
револуције, ослободилачких 
ратова 1876–1878, балканских 
ратова и Првог светског рата;

●  опише улогу истакнутих 
личности у Српској револуцији, 
у развоју државних иституција и 
формирању модерног политичког 
система, у ослободилачким 
ратовима 1876–1878, балканским 
ратовима и Првом светском рату;

●  изведе закључак о значају 
уставности за развој модерног 
политичког система.

●  Српска државност у средњем веку.
●  Српски народ и његови суседи у 

средњем веку.
●  Положај Срба под османском, 

хабзбуршком и млетачком влашћу 
(XVI–XVIII век).

●  Српска револуција 1804–1835. и њено 
место у контексту европских збивања.

●  Развој државних институција.
●  Развој уставности.
●  Улога модерних династија 

(Карађорђевићи, Обреновићи, 
Петровићи) у развоју српске 
државности.

●  Ратови Србије и Црне Горе за 
независност 1876–1878.

●  Формирање модерног политичког 
система и настанак странака 
(радикалне, либералне и 
напредњачке). 

●  Положај Срба под османском и 
хабзбуршком влашћу у XIX и 
почетком XX века.

●  Србија и Црна Гора у балканским 
ратовима и Првом светском рату.

●  Најзначајније личности (вожд 
Карађорђе Петровић, кнез Милош 
Обреновић, прота Матеја Ненадовић, 
митрополит Стефан Стратимировић, 
Димитрије Давидовић, Тома Вучић 
Перишић, Илија Гарашанин, кнез 
Александар Карађорђевић, кнез 
Михаило Обреновић, Владимир 
Јовановић, Светозар Милетић, краљ 
Милан Обреновић, владика Петар I 
Петровић, владика Петар II Петровић, 
књаз Данило Петровић, књаз Никола 
Петровић, Лука Вукаловић, Јован 
Ристић, Стојан Новаковић, Никола 
Пашић, краљ Александар Обреновић, 
краљ Петар I Карађорђевић, 
престолонаследник Александар 
Карађорђевић, Радомир Путник, 
Степа Степановић, Живојин Мишић, 
Петар Бојовић, Јанко Вукотић...).

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

Облици наставе: 
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
●  теоријска настава.

Место реализације наставе: 
●  Теоријска настава се реализује у 

учионици или одговарајућем кабинету.

Праћење и вредновање: 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
●  праћење остварености исхода
●  тестове знања.

Оквирни број часова по темама: 
●  Српска држава и државност – 30 часа;
●  Српски народ у југословенској држави 

– 17 часова;
●  Достигнућа српске културе – 10 

часова;
●  Српски народ и Србија у савременом 

свету – 9 часова. 

Препоруке за реализацију наставе: 
●  структура програма конципирана 

је с циљем да помогне наставнику 
у планирању непосредног рада 
са ученицима, олакшавајући му 
одређивање обима и дубине обраде 
појединих наставних садржаја, 

●  за сваку тематску целину дати су 
циљеви, исходи и садржаји, а исходи 
треба да послуже да наставни процес 
буде тако обликован да се наведени 
циљеви остваре, 

●  садржаје треба прилагођавати 
ученицима, како би најлакше и 
најбрже достигли наведене исходе, 

●  наставник има слободу да сам одреди 
распоред и динамику активности 
за сваку тему, уважавајући циљеве 
предмета, 
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Српски народ у 
југословенској 

држави

●  Проширивање знања 
о југословенској идеји 
и носиоцима идеје 
стварања југословенске 
државе. 

●  Разумевање 
међународног контекста 
у коме настаје 
југословенска држава.

●  Проширивање знања о 
одликама југословенске 
државе.

●  Проширивање знања 
о положају српског 
народа у југословенској 
држави.

●  Уочавање улоге 
знаменитих личности 
у политичком животу 
југословенске државе.

Сагледавање 
међународног положаја 
југословенске државе.

●  образложи најважније мотиве и 
узроке стварања југословенске 
државе;

●  уочи значај настанка 
југословенске државе за српски 
народ;

●  идентификује одлике 
југословенске државе као 
монархије и као републике;

●  разликује особености друштвено-
политичких система који су 
постојали у југословенској 
држави;

●  уочи и разуме међународни 
положај југословенске државе;

●  образложи допринос 
југословенских антифашистичких 
покрета победи савезника у 
Другом светском рату;

именује најважније личности 
које су утицале на друштвено-
политичка збивања у Југославији.

●  Југословенска идеја и конституисање 
државе.

●  Одлике политичког система у 
југословенској краљевини (политичке 
борбе, Видовдански и Октроисани 
устав, лични режим краља 
Александра, стварање Бановине 
Хрватске и отварање српског питања).

●  Априлски рат и последице пораза, 
геноцид над Србима у НДХ.

●  Отпор, устанак и грађански рат.
●  Биланс рата и допринос Југославије 

победи антифашистичке коалиције.
●  Југославија после Другог светског 

рата: настанак Југословенске 
федерације; политичке, економске 
и културне прилике; односи 
са Истоком и Западом; улога 
Југославије у Покрету несврстаних; 
самоуправни концепт социјалистичког 
развоја, Устав из 1974. године и 
дезинтеграција СФРЈ; положај српског 
народа изван република Србије и 
Црне Горе и сецесионистички ратови 
1990-их, настанак нових држава; 
демографске, економске и културне 
последице нестанка СФРЈ; питање АП 
Косово и Метохија и НАТО агресија 
на СРЈ, раздвајање Србије и Црне 
Горе.

●  Најзначајније личности (краљ 
Александар I Карађорђевић, 
Никола Пашић, Стјепан Радић, 
Љуба Давидовић, Светозар 
Прибићевић, Антон Корошец, Милан 
Стојадиновић, Влатко Мачек, кнез 
Павле Карађорђевић, краљ Петар 
II Карађорђевић, генерал Драгољуб 
Михаиловић, генерал Милан Недић, 
Анте Павелић, Јосип Броз Тито, 
Слободан Милошевић, Фрањо 
Туђман...).

●  програм се може допунити 
садржајима из прошлости завичаја, 
чиме се код ученика постиже 
јаснија представа о историјској и 
културној баштини у њиховом крају 
(археолошка налазишта, музејске 
збирке), 

●  у школама на наставном језику неке 
од националних мањина могу се 
обрадити и проширени наставни 
садржаји из прошлости тог народа, 

●  важно је искористити велике 
могућности које историја као 
наративни предмет пружа у 
подстицању ученичке радозналости, 
која је у основи сваког сазнања, 

●  наставни садржаји треба да буду 
представљени као „прича” богата 
информацијама и детаљима, не зато да 
би оптеретили памћење ученика, већ 
да би им историјски догађаји, појаве 
и процеси били предочени јасно, 
детаљно, живо и динамично, 

●  посебно место у настави историје 
имају питања, како она која поставља 
наставник ученицима, тако и она која 
долазе од ученика, подстакнута оним 
што су чули у учионици или што су 
сазнали ван ње користећи различите 
изворе информација, 

●  добро осмишљена питања наставника 
имају подстицајну функцију за развој 
историјског мишљења и критичке 
свести, не само у фази утврђивања и 
систематизације градива, већ и у самој 
обради наставних садржаја, 

●  у зависности од циља који наставник 
жели да оствари, питања могу имати 
различите функције, као што су: 
фокусирање пажње на неки садржај 
или аспект, подстицање поређења, 
трагање за појашњењем, 

●  настава би требало да помогне 
ученицима у стварању што јасније 
представе не само о томе шта се 
десило, већ и зашто се то десило 
и какве су последице из тога 
проистекле, 

●  у настави треба што више користити 
различите облике организоване 
активности ученика (индивидуални 
рад, рад у пару, рад у групи, 
радионице или домаћи задатак), 

●  да би схватио догађаје из прошлости, 
ученик треба да их „оживи у свом 
уму”, у чему велику помоћ може 
пружити употреба различитих 
историјских текстова, карата и 
других извора историјских података 
(документарни и играни видео и 
дигитални материјали, музејски 
експонати, илустрације), обилажење 
културно-историјских споменика 
и посете установама културе, 
коришћење историјских карата 
изузетно је важно јер омогућавају 
ученицима да на очигледан и сликовит 
начин доживе простор на коме се 
неки од догађаја одвијао, помажући 
им да кроз време прате промене на 
одређеном простору, 

●  треба искористити и утицај наставе 
историје на развијање језичке и 
говорне културе (беседништва), 
јер историјски садржаји богате и 
оплемењују језички фонд ученика, 

●  у раду са ученицима неопходно је 
имати у виду интегративну функцију 
историје, која у образовном систему, 
где су знања подељена по наставним 
предметима, помаже ученицима 
да постигну целовито схватање 
о повезаности и условљености 
географских, економских и културних 
услова живота човека кроз простор 
и време, 

Достигнућа српске 
културе

●  Разумевање појма 
српског културног 
простора.

●  Развијање свести 
о вишевековном 
континуитету српске 
културе.

●  Сагледавање српске 
културе као дела 
европског културног 
наслеђа.

●  Проширивање знања о 
највишим дометима и 
представницима српске 
културе.

●  Развијање свести о 
значају образовања 
за општи културни 
напредак.

●  Уочавање промена у 
свакодневном животу 
код Срба кроз векове.

●  разликује периоде у којима су 
настала најзначајнија дела српске 
културе;

●  упореди одлике српске културе 
различитих периода;

●  објасни утицаје историјских 
збивања на културна кретања; 

●  опише одлике свакодневног 
живота код Срба у различитим 
епохама и областима;

●  именује најважније личности 
које су заслужне за развој српске 
културе.

●  Средњовековна култура Срба 
(језик и писмо, верски карактер 
културе, Мирослављево јеванђеље, 
књижевност, најзначајније задужбине, 
правни споменици).

●  Последице сеоба на српску културу 
(утицај западноевропских културних 
кретања на српску културу).

●  Успон грађанске класе.
●  Свакодневни живот сеоског и градског 

становништва. 
●  Културна и просветна политика 

– оснивање Велике школе, 
Универзитета, академије наука, 
Народног позоришта.

●  Европски културни утицаји.
●  Личности – Свети Сава, деспот 

Стефан Лазаревић, монахиња 
Јефимија, Доситеј Обрадовић, Вук 
Караџић, Сава Текелија, Петар II 
Петровић Његош, Паја Јовановић, 
Урош Предић, Надежда Петровић, 
Лаза Костић...).

●  Српска култура као део југословенског 
културног простора (културна сарадња 
и прожимања, наука, уметнички 
покрети, хуманитарне и спортске 
организације, популарна култура, 
личности – Никола Тесла, Михајло 
Пупин, Михаило Петровић Алас, 
Јован Цвијић, Милутин Миланковић, 
Бранислав Нушић, Исидора 
Секулић, Јован Дучић, Ксенија 
Атанасијевић, Слободан Јовановић, 
Сава Шумановић, Иван Мештровић, 
Иво Андрић, Милош Црњански, 
Бојан Ступица, Десанка Максимовић, 
Борислав Пекић, Добрица Ћосић, 
Александар Петровић, Александар 
Поповић, Емир Кустурица, Душан 
Ковачевић…).
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Српски народ и 
Србија у 

савременом свету

●  Разумевање политичких 
и економских односа у 
савременом свету.

●  Сагледавање 
међународног положаја 
Србије.

●  Проширивање знања 
о најзначајнијим 
међународним 
организацијама и 
чланству Србије у 
њима.

●  Проширивање знања о 
последицама научно-
технолошког развоја 
на живот савременог 
човека.

●  идентификује најважније 
чиниоце у међународним 
политичким и економским 
односима;

●  разуме место и улогу Србије у 
савременом свету;

●  утврди значај чланства Србије у 
међународним организацијама;

●  објасни утицај савремених 
техничких достигнућа на 
повезивање људи у свету.

●  Најутицајније државе и организације 
у међународним политичким и 
економским односима.

●  Улога Организације уједињених 
нација у очувању мира у свету, 
борби против сиромаштва и заштити 
културних споменика.

●  Геополитички положај Србије.
●  Чланство Србије у регионалним, 

европским и светским организацијама 
(Савет Европе, ОЕБС, ОУН…).

●  Срби ван Србије (проблем избеглица, 
Црна Гора, Република Српска, Срби у 
дијаспори).

●  Свет почетком XXI века – научни и 
технолошки развој, интернет, утицај 
медија на јавно мњење, популарна 
култура, глобализација, тероризам, 
еколошки проблеми...

●  пожељно је избегавати фрагментарно 
и изоловано учење историјских 
чињеница јер оно има најкраће 
трајање у памћењу и најслабији 
трансфер у стицању других знања и 
вештина, 

●  у настави треба, кад год је то могуће, 
примењивати дидактички концепт 
мултиперспективности, 

одређене теме, по могућности, 
треба реализовати са одговарајућим 
садржајима из сродних предмета.

Кључни појмови садржаја: Србија, држава, друштво, политички систем, уставност, култура, уметност, наука.

Назив предмета: ГЕОГРАФИЈА

Циљеви учења 
предмета: 

–  Уочавање и схватање корелативних односа између Географије и других природних и друштвених наука;
–  Стицање нових актуелних знања о положају, месту и улози Србије на Балканском полуострву и југоисточној Европи;
–  Стицање нових и продубљених знања о савременим географским појавама, објектима и процесима на територији Републике Србије; 
–  Стицање нових актуелних знања о порасту, кретањима, структурним променама и територијалном размештају становништва;
–  Разумевање актуелне географске стварности наше земље и савременог света;
–  Развијање осећања припадности својој нацији као делу интегралног света, изградња и неговање националног и културног идентитета у 

мултиетничком, мултикултуралном и мултијезичком свету;
–  Оспособљавање ученика да примењују географско знање и вештине у даљем образовном и професионалном развоју;
–  Оспособљавање ученика за одговорно опхођење према себи и окружењу и за активно учествовање у заштити, обнови и унапређивању животне 

средине.
Годишњи фонд часова: 66
Разред: Први

ТЕМА ЦИЉ 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

Увод

●  Стицање знања о 
предмету проучавања, 
подели, значају и месту 
географије у систему 
наука

●  Уочавање и схватање 
корелативних односа 
између географије и 
других природних и 
друштвених наука

●  дефинише предмет изучавања, 
значај, развој и место Географије 
у систему наука

●  разликује природне и друштвене 
елементе географског простора и 
схвата њихове узајамне узрочно-
последичне везе и односе 

●  одреди место Географије у 
систему наука 

●  препозна значај и практичну 
примену географских сазнања

●  Предмет проучавања, подела и значај 
●  Место Географије у систему наука

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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
теоријска настава
(66 часова)

Место реализације наставе
Теоријска настава се реализује у 
учионици

Препоруке за реализацију наставе
●  коришћење савремених електронских 

помагала, аналогних и дигиталних 
географских карата различитог 
размера и садржаја

●  коришћење информација са Интернета 
●  коришћење интерактивних метода 

рада
●  коришћење основне литературе уз 

употребу савремених технологија за 
презентовање

●  користити географске и историјске 
карте опште и тематске

●  коришћење писаних извора 
информација (књиге, статистички 
подаци, часописи...)

Праћење и вредновање
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
●  праћење остварености исхода
●  тестове знања

Савремене 
компоненте 
географског 

положаја Србије

●  Проширивање знања 
о положају, месту 
и улози Србије на 
Балканском полуострву 
и југоисточној Европи

●  Сагледавање сложених 
друштвено-економских 
процеса и промена у 
jугоисточној Европи 
на Балканском 
полуострву и у нашој 
држави, уочавaњем 
општих географских 
карактеристика

●  дефинише појам и функције 
државних граница, разуме 
државно уређење Србије и 
познаје државна обележја: грб, 
заставу, химну

●  лоцира на карти положај и 
величину територије Србије 
уз кратак опис битних 
карактеристика граница са 
суседним земљама

●  дефинише појам југоисточна 
Европа, лоцира на карти 
Балканско полуострво и 
идентификује његове опште 
географске карактеристике: 
физичке, културне и демографске

●  анализира промене на политичкој 
карти Балканског полуострва: 
настанак и распад Југославије, 
стварање нових држава и облици 
њихове сарадње 

●  дефинише појам географски 
положај и наведе његову поделу

●  одреди укупан географски 
положај Србије (повољан, 
неповољан), анализом својстава 
чинилаца који га формирају: 
апсолутни и релативни положај

●  дискутује о предностима и 
недостацима географског 
положаја Србије

●  Површина, границе, државно уређење 
и државна обележја Србије

●  Регионалне географске компоненте 
у светлу савремених процеса на 
Балканском полуострву и југоисточној 
Европи

●  Компоненте географског положаја 
Србије
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Природни ресурси 
Србије и њихов 

економско 
географски значај

●  Стицање нових и 
продубљених знања 
о природи Србије и 
њеном утицају на живот 
и привредне делатности 
људи

●  Сагледавање 
физичко-географских 
компонената простора 
Србије и разумевање 
њиховог значаја 
за живот људи и 
могућности развоја 
привреде 

●  одреди у геолошком саставу 
Србије заступљеност стена 
различите старости, састава и 
порекла, значајних за појаву руда 
и минерала

●  лоцира у оквиру геотектонске 
структуре Србије велике целине: 
Српско-македонску масу, 
Карпато-балканиде, Унутрашње 
динариде, Централне динариде 
и Панонску депресију и објасни 
њихов постанак (деловање 
унутрашњих тектонских и 
спољашњих сила)

●  идентификује основне макро-
целине рељефа Србије: Панонски 
басен и Планинску област

●  кратко опише постанак 
Панонског басена, одвоји 
панонску Србију: Панонску 
низију и јужни обод Панонског 
басена са прегледом главних 
елемената рељефа 

●  одреди планинску област 
и направи картографски 
преглед громадних, карпатско-
балканских, динарских планина и 
већих котлина 

●  објасни елементе и факторе 
климе, разликује климатске 
типове у Србији и њихове одлике

●  направи преглед водног богатства 
Србије: одреди на карти развођа 
сливова, лоцира транзитне 
и домицилне реке, објасни 
постанак, поделу и значај језера и 
термоминералних вода 

●  закључује о економском значају 
вода за снабдевање насеља, 
наводњавање тла, производњу 
хидроенергије, пловидбу, 
рибарство и туризам

●  дискутује о загађивачима, 
последицама и мерама заштите

●  дефинише појам земљиште (тло), 
одреди типове тла на простору 
Србије, њихов састав и карактер

●  познаје утицај физичко-
географских фактора на 
формирање типова вегетације и 
разноврсност животињског света 
панонске и планинске области 
Србије

●  дефинише: појам природна 
средина, предмет проучавања 
заштите природе, значај заштите 
и унапређивања природе

●  наведе елементе природне 
средине, загађиваче воде, ваздуха, 
земљишта; последице загађивања 
и мере заштите 

●  препозна појаве штетне по своје 
природно и културно окружење 
и активно учествује у њиховој 
заштити, обнови и унапређивању

●  дефинише: парк природе, предео 
изузетних одлика, резерват 
природе, споменик природе и 
природне реткости

Разликује заштићена природна 
добра у Србији: Голија, Фрушка 
гора, Ђердап, Тара и др.

●  Геолошки састав и постанак основних 
геотектонских целина

●  Панонска Србија и јужни обод 
Панонског басена

●  Планинско-котлинска Србија. 
Родопске, Динарске и Карпатско-
балканске планине.

●  Клима. Одлике и економско-
географски значај

●  Воде и водни ресурси. Реке, језера 
и термоминералне воде – одлике и 
економско-географски значај

●  Састав и карактер тла у Србији – 
економско-географски значај.

●  Биљни и животињски свет. Одлике и 
економско-географски значај

●  Заштита, очување и унапређивање 
природе

●  Заштићена природна добра у Србији 

Оквирни број часова по темама
●  увод – 4 часа
●  савремене компоненте географског 

положаја Србије – 6 часова
●  природни ресурси Србије и њихов 

економско географски значај – 11 
часова

●  становништво Србије 8 -часова
●  насеља Србије – 8 часова
●  привреда Србије – 11 часова
●  регионалне целине Србије – 11 часова
●  Србија и савремени процеси у Европи 

и свету – 9 часова
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Становништво 
Србије

●  Проширивање знања 
о демографском 
развоју и распореду 
становништва у Србији 

●  Уочавање демографских 
проблема и могућности 
њиховог превазилажења 
за свеукупни 
друштвено-економски 
развитак наше земље

●  Формирање свести о 
неговању националног 
и културног идентитета

●  опише антропогеографска 
обележја и историјско-географски 
континуитет насељавања Србије

●  објасни кретање становништва 
и територијални размештај 
становништва у Србији 

●  укаже на промену броја 
становника Србије и наведе 
факторе који условљавају 
промене становништва

● уз помоћ графичких метода 
анализира основне демографске 
одлике; објашњава их, врши 
предвиђања и изводи закључке 
●  дефинише појмове: наталитет, 

морталитет и природни 
прираштај

●  дефинише појам миграције 
и разликује типове и видове 
миграција

●  објасни структуру становништва 
у Србији (биолошка, економска, 
социјална, национална)

●  разликује појмове националног, 
етничког и културног идентитета

●  изгради став о једнаким правима 
људи без обзира на расну, 
националну, верску и другу 
припадност

●  објасни демографске проблеме и 
популациону политику у Србији 

●  дефинише појам дијаспоре
●  лоцира подручја на којима 

живи српско становништво 
у непосредном и ширем 
окружењу (Мађарска, Румунија, 
Македонија, Албанија, Црна 
Гора, Босна и Херцеговина, 
Хрватска и Словенија)

●  разликује компактну и 
појединачну насељеност српског 
становништва у подручјима 
непосредног и ширег окружења

●  објасни основне карактеристике 
становништва Републике Српске

●  лоцира аутохтоне српске 
територије (северни делови 
Далмације, Лика, Кордун, Банија, 
Славонија и Барања)

●  објасни радне миграције у 
европске земље и именује државе 
и градове у којима има нашег 
становништва

●  објасни исељавање нашег 
становништва на ваневропске 
континенте

●  разликује фазе у исељавању Срба 
у прекоокеанске земље

●  именује државе и градове у 
којима живи наше становништво

●  објасни однос и везе дијаспоре 
и Србије

●  Антропогеографска обележја. 
Историјско-географски континуитет 
насељавања Србије

●  Кретање и територијални размештај 
становништва (наталитет, морталитет 
и природни прираштај)

●  Миграције. Појам, значај, типови и 
видови

●  Структура становништва: биолошка, 
економска, социјална, национална 
(етничка и верска)

●  Демографски проблеми и 
популациона политика у Србији

●  Срби у непосредном и ширем 
окружењу 

●  Срби и наше становништво у Европи 
и ваневропским континентима. Однос 
дијаспоре и Србије

Насеља Србије

●  Проширивање знања о 
насељима и факторима 
њиховог развоја

●  Разумевање вредности 
сопственог културног 
наслеђа и повезаности 
са другим културама и 
традицијама

●  Развијање свести о 
вредности и значају 
антропогених 
културних добара

●  Уочавање 
трансформације насеља 
и њихових мрежа и 
система

●  дефинише појам насеља
●  објасни постанак, развој и 

размештај насеља Србије
●  наведе факторе развоја и 

трансформације насеља и 
њихових мрежа 

●  лоцира градске центре Србије
●  образложи улогу градских 

центара у регионалној 
организацији Србије

●  лоцира осовине (појасеве) развоја 
Србије: Дунавско-савска, Велико-
моравска и Јужно-моравска

●  разликује врсте, функције и 
типове насеља.

●  опише карактеристике урбаних 
целина.

●  разликује значење појмова 
урбанизација, деаграризација, 
индустријализација и 
терцијаризација.

●  именује антропогена културна 
добра и објасни њихову заштиту

●  Постанак, развој и размештај насеља 
Србије

●  Подела насеља. Сеоска, градска, 
приградска и привремена

●  Економско-географски фактори 
развоја и трансформације насеља 
и њихових мрежа и система 
(урбанизација, деаграризација, 
индустријализација и терцијаризација)

●  Градски центри и њихова улога у 
регионалној организацији Србије

●  Осовине (појасеви) развоја Србије: 
Дунавско-савска, Велико-моравска и 
Јужно-моравска

●  Антропогена културна добра и њихова 
заштита.
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Привреда Србије

●  Проширивање и 
продубљивање знања 
о привреди Србије 
и њеним основним 
карактеристикама

●  Сагледавање 
потенцијала и 
могућности Србије за 
њену конкурентност у 
светској привреди

●  анализира утицај природних 
и друштвених чиниоца 
на условљеност развоја и 
размештаја привреде Србије 
и групише гране привреде по 
секторима

●  објасни како природни и 
друштвени фактори утичу на 
развој и размештај пољопривреде 
Србије

●  дефинише гране пољопривреде 
у ужем смислу (земљорадња 
и сточарство) и ширем смислу 
(шумарство, лов и риболов), 
наведе значај пољопривреде

●  препозна основне функције 
шумарства, значај шума, факторе 
који их угрожавају и мере 
заштите 

●  утврди значај лова и риболова
●  дефинише значај Енергетике и 

Рударства; наведе енергетске 
ресурсе и минералне сировине 
и направи њихов картографски 
преглед на територији Србије

●  објасни појмове: индустрија и 
индустријализација, одрживи 
развој и наведе факторе развоја и 
размештаја, поделу индустрије и 
њен значај 

●  анализира утицај природних и 
друштвених фактора на развој 
саобраћаја, кратко опише врсте 
саобраћаја и њихов значај

●  направи картографски преглед 
главних друмских и железничких 
праваца у Србији, пловних река и 
канала, већих лука и аеродрома

●  дефинише појмове: трговина, 
трговински и платни биланс и 
одреди значај трговине 

●  анализира утицај природних и 
друштвених фактора на развој 
туризма, дефинише и наведе 
поделу туризма

●  Развој, размештај и основне 
карактеристике привреде Србије

●  Пољопривреда – развој, значај и 
подела

●  Шумарство, лов и риболов
●  Рударство и енергетика
●  Индустрија – појам, подела, структура 

и значај
●  Саобраћај и трговина
●  Туризам

Регионалне целине 
Србије

●  Стицање и 
проширивање 
географских знања 
о регионалним 
целинама Србије и 
сагледавање њихових 
специфичности 

●  дефинише појам регије и 
направи картографски преглед 
регионалних целина Србије

●  покаже на карти Србије границе 
Војводине и њених предеоних 
целина и препозна њене 
природне и друштвене одлике

●  покаже на карти Србије границе 
Шумадије и Поморавља и наведе 
њихове природне и друштвене 
одлике

●  покаже на карти Србије границе 
западне Србије и опише њене 
природне и друштвене одлике

●  покаже на карти Србије 
Старовлашко-рашку висију уз 
анализу њених природних и 
друштвених одлика

●  покаже на карти Србије границе 
источне Србије и наведе њене 
природне и друштвене одлике

●  покаже на карти Србије границе 
јужног Поморавља и препозна 
његове природне и друштвене 
одлике

●  покаже на карти Србије границе 
Косова и Метохије и дискутује 
о његовим природним и 
друштвеним одликама

●  Војводина
●  Шумадија и Поморавље (Западно и 

Велико)
●  Западна Србија
●  Старовлашко-рашка висија
●  Источна Србија
●  Јужно Поморавље
●  Косово и Метохија
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Србија и савремени 
процеси у Европи и 

Свету

● Стицање знања о 
савременим политичким и 
економским процесима у 
Европи и свету као услова 
напретка свих земаља и 
народа 

● Стварање реалне слике 
о Србији у светским 
размерама и савременим 
међународним процесима

●  дефинише појмове: процес 
интеграције, глобализација

●  објасни економске интеграције на 
Балкану и у југоисточној Европи 
и познаје мирољубиву политику 
Србије у међународним оквирима 
и на Балкану

●  лоцира на карти Европе земље 
чланице ЕУ, опише историјат 
развоја, наведе циљеве и 
дефинише проблеме унутар Уније

●  објасни услове које Србија 
треба да испуни да би постала 
равноправна чланица заједнице.

●  разликује улогу, значај и 
видове деловања међународних 
организација: (CEFTA, EFTA, 
NAFTA, OECD, OPEK, APEK, 
G8, BRIK...)

●  објасни улогу, значај и видове 
деловања Светске банке и 
Међународног монетарног 
фонда и улогу Србије у овим 
организацијама

●  опише историјат развоја УН, 
наведе циљеве и структуру 
организације и образложи 
приврженост Србије УН

●  дефинише појам глобализације 
и разликује политичке, 
територијалне, економске, 
културне и другe видовe 
глобализације. 

●  Сарадња Србије са другим државама и 
међународним организацијама

●  Европска унија – оснивање, чланице, 
циљеви, проблеми, фондови и њихова 
приступачност

●  Однос Србије према осталим 
европским и ваневропским 
економским и политичким 
интеграцијама

●  Светско тржиште капитала, структура 
и међународни значај

●  Уједињене нације. Структура и 
међународни значај. Србија и УН

●  Глобализација као светски процес

Кључни појмови садржаја: Србија, природни ресурси, популациона политика, национални идентитет, глобализација.

Назив предмета: ФИЗИКА
Годишњи фонд часова: 66 
Разред: Први

Циљеви предмета: 

1. Развијање функционалне писмености – природно-научнe и техничкe;
2. Проширивање и продубљивање знања о основним физичким појавама значајним за струку и разумевање основних физичких закона;
3. Развијање логичког и апстрактног мишљења и критичког става у мишљењу;
4. Развијање свести о значају експеримента при упознавању, разумевању и проверавању физичких законитости;
5. Стицање способности за уочавање, формулисање и решавање једноставнијих проблема у струци;
6. Схватање значаја физике за технику и природне науке;
7. Развијање способности и вештина за примену знања из физике у струци;
8. Стицање знања о природним ресурсима, њиховој ограничености и одрживом коришћењу;
9. Развијање правилног односа ученика према заштити, обнови и унапређењу животне средине;
10. Стицање основних сазнања о процесима и производима различитих технологија;
11. Развијање радних навика и одговорности.

ТЕМА ЦИЉ
ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Увод у физику

●  Схватање значаја 
физике као науке и њене 
повезаности са другим 
наукама

●  Проширивање знања о 
физичким величина 

●  Стицање основних 
знања о векторима

●  разуме значај физике као 
фундаменталне науке (посебно за 
медицину) и њену везу са другим 
природним и техничким наукама 

●  наведе основне физичке величине 
и њихове мерне јединице и 
објасни како се добијају јединице 
изведених физичких величина

●  разликује скаларне и векторске 
величине и врши основне 
операције са њима

●  Физика – фундаментална природна 
наука

●  Физичке величине и њихове јединице
●  Вектори и основне операције са њима

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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
●  теоријска настава са 

демонстрационим огледима (60 
часова)

●  Лабораторијске вежбе (6 часова)

Место реализације наставе
●  Настава се реализује у учионици или 

у кабинету за физику

Препоруке за реализацију наставе
●  користити сва доступна наставна 

средства
●  користити мултимедијалне 

презентације
●  упућивати ученике да користе 

интернет и стручну литературу
●  подстицати ученике да раде рачунске 

задатке
●  примењивати рад у паровима и рад у 

мањим групама

Кинематика

●  Разумевање основних 
кинематичких величина 
и закона 

●  дефинише појмове референтни 
систем, путања, пређени пут, 
материјална тачка, померај

●  разуме и користи појмове брзине 
и убрзања

●  разликује равномерно 
и равномерно убрзано 
праволинијско кретање и 
примењује законе кретања у 
једноставнијим примерима

●  изведе лабораторијску вежбу, 
правилно и безбедно рукује 
наставним средствима, изврши 
потребне прорачуне и израчуна 
грешке при мерењу

●  Референтни систем, вектор положаја 
и померај

●  Подела кретања.
 Средња и тренутна
 брзина
●  Равномерно праволинијско кретање
●  Средње и тренутно убрзање. 

Равномерно променљиво 
праволинијско кретање (и вертикални 
хитац) 

●  Класичан закон сабирања брзина
●  Демонстрациони оглед: 
–  Провера кинематичких закона 

праволинијског кретања помоћу 
колица, динамометра и тегова

●  Лабораторијска вежба: 
–  Провера закона равномерног и 

равномерно убрзаног кретања помоћу 
Атвудове машине
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Динамика

●  Разумевање основних 
динамичких величина и

Њутнових закона

●  разуме појмове масе, силе и 
импулса

●  формулише и примењује 
Њутнове законе

●  решава проблеме везане 
за системе различито 
повезаних тела (рачунски или 
експериментално)

●  разуме улогу силе трења 
●  разуме појмове рада, енергије и 

снаге и њихову међусобну везу
●  схвати закон одржања механичке 

енергије и примењује га у пракси
●  примењује законе динамике у 

струци
●  изведе лабораторијску вежбу, 

правилно и безбедно рукује 
наставним средствима, изврши 
потребне прорачуне и израчуна 
грешке при мерењу

●  Основне динамичке величине: маса, 
сила и импулс

●  Први Њутнов закон – закон инерције
●  Други Њутнов закон – основни закон 

динамике
●  Трећи Њутнов закон – закон акције и 

реакције
●  Инерцијални и неинерцијални 

системи референције
●  Примери сила у механици
●  Сила трења
●  Рад, снага, механичка енергија
●  Закон одржања механичке енергије
●  Демонстрациони огледи: 
–  Мерење силе помоћу динамометра
–  Провера другог Њутновог закона 

помоћу колица, динамометра и тега 
–  Демонстрација закона одржања 

механичке енергије помоћу 
Максвеловог точка, клатна...

●  Лабораторијска вежба: 
–  Провера другог Њутновог закона 

и закона одржања енергије помоћу 
колица са тегом

●  мотивисати ученике да самостално 
решавају проблеме користећи 
истраживачки приступ научном 
образовању

●  континуирано упућивати ученике на 
примену физике у будућем позиву и 
свакодневном животу кроз примере 
из праксе

Праћење и вредновање
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
●  праћење остварености исхода
●  тестове знања

Оквирни број часова по темама  
●  Увод у физику (1 час)
●  Кинематика (7 часова)
●  Динамика (14 часова)
●  Кружно и ротационо кретање (10 

часова)
●  Статика (3 часа)
●  Топлотне појаве (10 часова)
●  Флуиди (14 часова)

Кружно и ротационо 
кретање

●  Упознавање величина 
везаних за кинематику 
и динамику кружног и 
ротационог кретања

●  схвати промену брзине и појаву 
убрзања код равномерно кружног 
кретања

●  разуме појмове период и 
фреквенција, угаона брзина 
и угаоно убрзање и умеће 
да их одређује рачунски и 
експериментално

●  увиди аналогију величина и 
једначина транслаторног и 
ротационог кретања 

●  схвати центрипеталну и 
центрифугалну силу, момент 
силе, момент инерције и момент 
импулса и наведе примере 
њихове примене

●  Кинематика кружног и ротационог 
кретања

●  Центрипетално убрзање
●  Угаона брзина и угаоно убрзање
●  Динамика кружног и ротационог 

кретања
●  Центрипетална и центрифугална сила
●  Момент силе, момент импулса и 

момент инерције
●  Други Њутнов закон за ротационо 

кретање
●  Демонстрациони огледи: 
–  Демонстрација ротационог кретања 

помоћу Обербековог точка
–  Демонстрација центрифугалне силе

Статика

●  Утврђивање и 
проширивање знања о 
равнотежи тела 

●  објасни услове равнотеже 
●  разликује стабилну, лабилну и 

индиферентну равнотежу и умеће 
да их препозна у конкретним 
примерима из праксе

●  опише принцип рада полуге и 
знаће да га примени у пракси 

●  Услови и стабилност равнотеже
●  Равнотежа полуге. Кости као полуге
●  Демонстрациони огледи: 
–  Демонстрација различитих врста 

равнотеже
–  Полуга

Топлотне појаве

●  Проширивање знања о 
топлотним појавама

●  разуме појмове унутрашња 
енергија, количина топлоте, 
топлотни капацитет и разликује 
појмове температуре и топлоте

●  објасни I принцип 
термодинамике

●  разуме процесе преношења 
топлоте и транспорт топлоте кроз 
људски организам

●  Температура, унутрашња енергија и 
топлота

●  Топлотни капацитет
●  I принцип термодинамике
●  Начини преношења топлоте 
●  Транспорт топлоте кроз људски 

организам
●  Демонстрациони оглед: 
–  Демонстрација различитих 

механизама преноса топлоте

Флуиди

●  Обнављање знања 
из статике флуида 
и његова примена у 
струци

●  Упознавање основних 
појмова и једначина 
динамике флуида

●  разуме појам притиска у 
флуидима и силу потиска

●  разуме основне једначине 
динамике флуида и примењује их 
у пракси

●  разуме појам вискозности и 
знаће да разликује ламинарно и 
турбулентно струјање

●  изведе лабораторијску вежбу, 
правилно и безбедно рукује 
наставним средствима, изврши 
потребне прорачуне и израчуна 
грешке при мерењу

●  Притисак у течностима. Паскалов 
закон

●  Сила потиска
●  Основни појмови динамике флуида
●  Једначина континуитета и Бернулијева 

једначина
●  Вискозност. Вискозност крви
●  Ламинарно и турбулентно струјање, 

Рејнолдсов број, мерење крвног 
притиска

●  Демонстрациони огледи: 
–  Демонстрација Паскаловог закона
–  Демонстрација ламинарног и 

турбулентног струјања
●  Лабораторијска вежба: 
–  Провера Бернулијеве једначине

Кључни појмови садржаја: увод у физику, кинематика, динамика, кружно и ротационо кретање, статика, топлотне појаве, флуиди.
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Назив предмета: ФИЗИКА
Годишњи фонд часова: 70 
Разред: Други

Циљеви предмета: 

1. Развијање функционалне писмености – природно-научнe и техничкe;
2. Проширивање и продубљивање знања о основним физичким појавама значајним за струку и разумевање основних физичких закона;
3. Развијање логичког и апстрактног мишљења и критичког става у мишљењу;
4. Развијање свести о значају експеримента при упознавању, разумевању и проверавању физичких законитости;
5. Стицање способности за уочавање, формулисање и решавање једноставнијих проблема у струци;
6. Схватање значаја физике за технику и природне науке;
7. Развијање способности и вештина за примену знања из физике у струци;
8. Стицање знања о природним ресурсима, њиховој ограничености и одрживом коришћењу;
9. Развијање правилног односа ученика према заштити, обнови и унапређењу животне средине;
10.Стицање основних сазнања о процесима и производима различитих технологија;
11. Развијање радних навика и одговорности.

ТЕМА ЦИЉ
ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Гравитација

●  Схватање појма 
физичког поља као вида 
материје

●  Упознавање основних 
карактеристика 
гравитационог поља

●  разуме појам физичког поља и 
објасни његову поделу

●  разуме Њутнов закон гравитације 
●  разуме разлику између силе 

Земљине теже и тежине тела
●  схвати и описује гравитационо 

поље

●  Појам и подела физичкoг поља
●  Њутнов закон гравитације
●  Сила Земљине теже и тежина тела
●  Јачина гравитационог поља
●  Кретање у пољу Земљине теже

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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
●  теоријска настава са 

демонстрационим огледима (62 часа)
●  Лабораторијске вежбе (8 часова)

Место реализације наставе
●  Настава се реализује у учионици или 

у кабинету за физику

Електрично поље и 
електрична струја

●  Усвајање знања о 
карактеристикама 
електричног поља

●  Проширивање знања о 
једносмерној струји

●  схвати појам наелектрисања и 
знаће начине наелектрисавања 
тела

●  разуме Кулонов закон
●  схвати и израчуна величине које 

описују електрично поље
●  схвати шта је кондензатор и знаће 

да одреди капацитет плочастог 
кондензатора

●  разуме како настаје једносмерна 
струја и израчуна величине које 
је описују

●  изведе лабораторијску вежбу, 
правилно и безбедно рукује 
наставним средствима, изврши 
потребне прорачуне и израчуна 
грешке при мерењу

●  Количина наелектрисања и Кулонов 
закон

●  Јачина и потенцијал електричног 
поља.

 Електрични напон
●  Кондензатори
●  Једносмерна електрична струја. 

Омови закони
●  Демонстрациони огледи: 
–  Демонстрација поступака за 

наелектрисавање тела
–  Демонстрација Омовог закона за цело 

и део струјног кола 
●  Лабораторијска вежба: 
–  Провера Омовог закона

Препоруке за реализацију наставе
●  користити сва доступна наставна 

средства
●  користити мултимедијалне 

презентације
●  упућивати ученике да користе 

интернет и стручну литературу
●  подстицати ученике да раде рачунске 

задатке
●  примењивати рад у паровима и рад у 

мањим групама
●  мотивисати ученике да самостално 

решавају проблеме користећи 
истраживачки приступ научном 
образовању 

●  континуирано упућивати ученике на 
примену физике у будућем позиву и 
свакодневном животу кроз примере 
из праксе

Праћење и вредновање
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
●  праћење остварености исхода
●  тестове знања

Оквирни број часова по темама 

●  Гравитација (4 часова)
●  Електрично поље и електрична струја 

(7 часова)
●  Електромагнетизам (15 часова)
●  Осцилације (7 часова)
●  Таласи (11 часова)
●  Оптика (7 часова)
●  Елементи атомске, нуклеарне и 

савремене физике (11 часова)

Електромагнетизам

●  Усвајање знања о
 основним
 карактеристикама
 магнетног поља
●  Разумевање појаве 

електромагнетне 
индукције

●  Упознавање 
карактеристика 
наизменичне струје

●  опише особине магнетног поља 
сталних магнета и магнетног 
поља електричне струје и знаће 
силе које у њему делују

●  опише основне особине 
магнетног поља Земље

●  разуме појам магнетне индукције 
и магнетног флукса и умеће да их 
израчуна

●  разуме појаву и примену 
електромагнетне индукције и 
знаће Фарадејев закон 

●  одреди смер индуковане струје
●  опише својства наизменичне 

струје и разуме примену 
високофреквентних струја

●  Ерстедов оглед и настанак магнетног 
поља

●  Магнетно поље Земље
●  Магнетна индукција и магнетни флукс
●  Лоренцова сила и Амперова сила
●  Електромагнетна индукција. 

Фарадејев закон
●  Ленцово правило
●  Самоиндукција и узајамна индукција
●  Енергија електричног и енергија 

магнетног поља. Магнетна 
резонанција

●  Наизменична струја. Отпорности у 
колу наизменичне струје, импеданца 
RLC кола

●  Снага наизменичне струје. Џулов 
закон за наизменичну струју.

●  Пролаз наизменичне струје кроз 
биолошки систем. Високофреквентне 
струје и њихова примена

●  Демонстрациони огледи: 
–  Ерстедов оглед
–  Демонстрација хоризонталне и 

вертикалне компоненте Земљиног 
магнетног поља

–  Демонстрација електромагнетне 
индукције
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Осцилације 

●  Упознавање 
карактеристика 
хармонијског 
осцилаторног кретања

●  Разумевање 
електромагнетних 
осцилација

●  опише периодично и осцилаторно 
кретање

●  разуме и израчуна карактеристике 
хармонијских осцилација

●  опише и објасни осцилације 
тела на еластичној опрузи и 
осциловање математичког клатна

●  разликује хармонијске, 
пригушене и принудне 
осцилације 

●  схвати појаву резонанције и њену 
примену

●  разуме електромагнетне 
осцилације и примењује 
Томсонову формулу за LC коло

●  изведе лабораторијску вежбу, 
правилно и безбедно рукује 
наставним средствима, изврши 
потребне прорачуне и израчуна 
грешке при мерењу

●  Периодично и осцилаторно кретање
●  Линеарни хармонијски осцилатор 

и величине које га описују: период, 
фреквенција, елонгација и амплитуда 
и енергија

●  Осциловање тела окаченог о 
еластичну опругу. Сила еластичности

●  Математичко клатно
●  Пригушене и принудне осцилације. 

Резонанција
●  Осцилаторно коло. Томсонова 

формула
●  Демонстрациони огледи: 
–  Демонстрација осциловања тела на 

еластичној опрузи и математичког 
клатна

–  Демонстрација механичке резонанције 
●  Лабораторијска вежба: 
–  Одређивање убрзања Земљине теже 

помоћу математичког клатна

Таласи

●  Разумевање 
карактеристика 
таласног кретања

●  Схватање особина 
стојећих таласа

●  Проширивање знања 
о звуку

●  Схватање настанка 
електромагнетних 
таласа

●  објасни како настају и како се 
деле таласи (сферни, равни ...)

●  разуме карактеристике таласа 
(период, фреквенција, таласна 
дужина и брзина таласа) и знаће 
везе између њих 

●  разликује трансверзалне и 
лонгитудиналне таласе

●  разуме настанак и својства 
стојећих таласа

●  опише карактеристике 
електромагнетних таласа и њихов 
спектар

●  разуме да је светлост 
електромагнетни, а звук 
механички талас и наведе њихове 
карактеристике

●  зна примену механичких и 
електромагнетних таласа у 
струци

●  изведе лабораторијску вежбу, 
правилно и безбедно рукује 
наставним средствима, изврши 
потребне прорачуне и израчуна 
грешке при мерењу

●  Настанак и врсте таласа. 
Трансверзални и лонгитудинални 
таласи

●  Карактеристике таласа (фреквенција, 
таласна дужина и брзина таласа)

●  Стојећи таласи
●  Извори и карактеристике звука 

(јачина, висина, боја). Заштита од буке
●  Ултразвук и инфразвук. Ултразвучна 

дијагностика и терапија (примена 
у стоматологији и стерилизацији 
медицинске инструментације)

●  Електромагнетни таласи. Спектар 
електромагнетних таласа

●  Ултраљубичасто зрачење и његово 
дејство на организам. Примена у 
медицини и заштити од зрачења

●  Доплеров ефекат и његова примена у 
медицинској дијагностици

●  Електрографија, 
електрокардиографија. Скенер. 
Компјутеризована томографија

●  Демонстрациони огледи: 
–  Демонстрација таласа помоћу таласне 

машине и таласне каде
–  Демонстрација стојећих таласа 
–  Демонстрације особина звука помоћу 

звучне виљушке
●  Лабораторијска вежба: 
●  Одређивање брзине звука у ваздуху 

помоћу ваздушног стуба

Оптика

●  Проширивање знања из 
геометријске оптике

●  Примена знања у 
струци

●  разуме и примени законе 
одбијања и преламања светлости

●  примени законе одбијања 
светлости код огледала

●  разликује сабирна и расипна 
сочива и умеће да одреди лик 
предмета

●  разуме примену оптичких 
система у медицини и 
стоматологији

●  изведе лабораторијску вежбу, 
правилно и безбедно рукује 
наставним средствима, изврши 
потребне прорачуне и израчуна 
грешке при мерењу

●  Закон одбијања светлости. Огледала
●  Закон преламања светлости. Тотална 

рефлексија
●  Преламање светлости кроз призму. 
●  Преламање светлости кроз сочива. 

Једначина сочива
●  Оптички системи: око, лупа, оптички 

микроскоп. Електронски микроскоп. 
Примена у медицини (ендоскопија)

Демонстрациони огледи: 
–  Демонстрација карактеристичних 

зрака код огледала и сочива
–  Одређивање жижне даљине огледала 

и сочива
–  Пролаз праволинијског снопа 

светлости кроз планпаралелну плочу 
и призму

●  Лабораторијска 
вежба:  
–  Провера закона одбијања и преламања 

на Хартловој плочи
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Елементи атомске, 
нуклеарне и 

савремене физике

●  Проширивање знања о 
структури атома и језгра 

●  Схватање емисије и 
апсорпције зрачења

●  Разумевање закона 
радиоактивног распада 
и карактеристика 
радиоактивног зрачења

●  разуме квантни модел атома
●  зна како настаје емисија и 

апсорпција зрачења
●  разуме примену рендгенског 

зрачења и заштиту од зрачења
●  схвата принцип рада ласера и зна 

његову примену
●  зна како настаје радиоактивно 

зрачење, разликује врсте зрачења 
и њихову примену

●  схвата значај заштите од 
радиоактивног зрачења

●  Боров модел атома. Емисионе 
спектралне серије водоника

●  Квантни модел атома (квантни бројеви 
и њихов физички смисао). Паулијев 
принцип

●  Рендгенски зраци – врсте и својства
●  Апсорпција рендгенског зрачења, 

физиолошки ефекат и заштита од 
зрачења

●  Рендгенски апарати, примена у 
дијагностици и терапији

●  Ласери, принцип рада, врсте и 
својства. Примена ласера у медицини 
и стоматологији

●  Радиоактивни распад. Врсте распада и 
радиоактивног зрачења

●  Апсорпција радиоактивног зрачења, 
физиолошки ефекат, заштита

Дозиметрија јонизујућег и 
радиоактивног зрачења. Толерантне дозе 
и заштита пацијената и запослених

Кључни појмови садржаја: увод у физику, кинематика, динамика, кружно и ротационо кретање, статика, топлотне појаве, флуиди.

Назив предмета: ХЕМИЈА
Годишњи фонд часова 66
Разред: Први

Циљеви предмета: 

1. Развој функционалног система хемијског знања као подршке за изучавање стручних предмета;
2. Разумевање односа између структуре супстанци, њихових својстава као и могућности њихове примене, посебно у области здравствене струке;
3. Развој хемијске научне писмености;
4. Коришћење нових информационих технологија за претраживање и прикупљање хемијских информација;
5. Препознавање, разумевање и примена хемијских знања у свакодневном животу;
6. Развој способности за сагледавање потенцијалних ризика, могућности превенције и мера заштите при незгодама у хемијским лабораторијама и 
свакодневном животу;
7. Развој одговорног става према коришћењу супстанци у свакодневном животу и у професионалном раду;
8. Развој осетљивости за проблеме и способности решавања проблема, логичког, научног и критичког мишљења;
9. Развој одговорности, систематичности, прецизности и позитивног става према учењу;
10. Развој комуникативности и спремности за сарадњу и тимски рад;
11. Развој свести о штетним ефектима хемијских супстанци на здравље људи;
12. Развој свести о повезаности хемије са техничко-технолошким, социо-економским и друштвеним наукама;
13. Развој свести о сопственим знањима и даљем професионалном напредовању.

ТЕМА ЦИЉ
ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМА

Структура 
супстанци

●  Разумевање концепта о 
корпускуларној грађи 
супстанци

●  Разумевање односа 
између структуре 
супстанци и њихових 
својстава

●  Разумевање зависности 
својстава супстанци од 
типа хемијске везе

●  Разумевање утицаја 
међумолекулских сила 
на физичка својства 
супстанци

●  објасни електронеутралност 
атома

●  објасни појам изотопа и примену 
изотопа у медицини

●  објасни структуру електронског 
омотача

●  напише електронску 
конфигурацију елемента и на 
основу ње пронађе положај 
елемента у ПСЕ

●  повеже грађу атома елемената са 
положајем у ПСЕ

●  предвиди хемијска својства 
елемента на основу електронске 
конфигурације његовог атома

●  разликује атом од јона
●  објасни промену енергије 

јонизације и афинитета према 
електрону у групи и у периоди 
ПСЕ

●  објасни узрок хемијског 
повезивања атома

●  објасни типове хемијских веза
●  разликује јонску везу од 

ковалентне везе
●  објасни да се хемијска веза 

остварује на нивоу валентних 
електрона 

●  прикаже начин стварања јонске 
везе 

●  прикаже начин стварања 
ковалентне везе

●  разликује неполарну од поларне 
ковалентне везе

●  објасни појам 
електронегативности 

●  Грађа атома и изотопи
●  Изградња електронског омотача и 

Периодног система елемената
●  Енергија јонизације и афинитет према 

електрону
●  Јонска веза
●  Ковалентна веза
●  Водонична везa
●  Релативна атомска и релативна 

молекулска маса
●  Количина супстанце
●  Израчунавање количине, масе, 

запремине и броја честица супстанце

Демонстрациони огледи: 
●  реактивност елемената 1. групе ПСЕ
●  бојење пламена
●  реактивност елемената 17. групе ПСЕ
●  сублимација јода

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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
●  теоријска настава 
●  демонстрациони огледи

Место реализације наставе
Теоријска настава се реализује у
●  одговарајућем кабинету
●  специјализованој учионици

Препоруке за реализацију наставе
●  неопходна предзнања поновити уз 

максимално ангажовање ученика
●  ново градиво обрадити увођењем 

што више примера из реалног живота 
и праксе 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
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●  предвиди померање заједничког 
електронског пара ка атому веће 
електронегативности

●  препозна када се и како формира
водонична веза и њен значај у 
процесу растварања и у биолошким 
системима
●  дефинише релативну атомску 

масу и релативну молекулску 
масу

●  дефинише појам количине 
супстанце и примени повезаност 
количине супстанце са масом 
супстанце и Авогадровим бројем

●  дефинише однос између моларне 
масе , количине супстанце и броја 
честица

●  дефинише однос између 
количине гаса и његове 
запремине при нормалним 
условима

●  примени квантитативно значење 
симбола и формула

●  израчуна количину супстанце, 
масу супстанце, запремину и број 
честица

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

●  указивати на корисност и штетност 
хемијских производа по здравље људи

–  указивати на повезаност хемије 
са техничко-технолошким, социо-
економским и друштвеним наукама

Оцењивање
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
●  усмену проверу знања
●  писану проверу знања

Број часова по темама
●  структура супстанци (11)
●  диспезни системи (12)
●  хемијске реакције (22)
●  хемија елемената и једињења (18)
●  хемијски аспекти загађивања животне 

средине (3)

Дисперзни системи

●  Развој концепта 
о корпускуларној 
грађи супстанци на 
основу разумевања 
односа компоненти у 
дисперзном систему

●  Разумевање односа 
између квалитативног 
састава дисперзног 
система и његових 
својстава

●  Разумевање утицаја 
квантитативног односа 
компоненти раствора на 
његова својства

●  Разумевање значаја 
примене дисперзних 
система у свакодневном 
животу и у медицини

●  објасни да су дисперзни системи 
смеше више чистих супстанци

●  разликује дисперзну фазу и 
дисперзно средство

●  објасни појам хомогене смеше
●  дефинише појам и наведе 

примену аеросола, суспензија, 
емулзија и колоидних раствора

●  користећи предходна знања о 
структури супстанце предвиди 
растворљивост одређене 
супстанце 

●  објасни појмове засићен, 
незасићен и презасићен раствор

●  објасни утицај температуре на 
растворљивост супстанци

●  објасни утицај температуре и 
притиска на растворљивост 
гасова

●  израчуна масени процентни 
садржај раствора

●  израчуна количинску 
концентрацију раствора

●  прерачунава један начин 
изражавања садржаја раствора 
у други

●  припреми раствор задате 
концентрације

●  објасни значај осмозе и дифузије 
за биолошке системе

●  објасни колигативна својства 
раствора и њихов значај у струци

●  Дисперзни системи
●  Растворљивост
● Масени процентни садржај раствора
●  Количинска концентрација раствора
●  Осмоза и дифузија
●  Колигативна својства раствора

Демонстрациони огледи: 
●  припремање раствора познатог 

масеног процентног садржаја 
●  припремање раствора одређене 

количинске концентрације 
●  испитивање растворљивости 

супстанци у води
●  растварање натријум-хидроксида и 

амонијум-хлорида у води

Хемијске реакције

●  Разумевање концепта 
одржања материје кроз 
принципе одржања масе 
и енергије

●  Развој концепта о 
корпускуларној грађи 
супстанци на основу 
разумевања хемијских 
реакција

●  Разумевање концепта 
хемијске равнотеже 
и њеног значаја за 
биолошке системе

●  објасни да хемијска промена 
значи настајање нових супстанци, 
раскидањем постојећих и 
стварањем нових хемијских веза

●  разликује типове хемијских 
реакција(анализа, синтеза, 
супституција, адиција, оксидо-
редукција...)

●  напише једначине за хемијске 
реакције

●  врши стехиометријска 
израчунавања

●  објасни зашто су неке реакције 
егзотермне а неке ендотермне

●  познаје теорију активних судара 
и значај енергије активације за 
хемијске промене

●  напише израз за брзину хемијске 
реакције применом Закона о 
дејству маса

●  објасни који фактори и како 
утичу на брзину хемијске 
реакције 

●  разликује коначне и равнотежне 
хемијске реакције

●  објасни појам хемијска равнотежа 
●  објасни значај хемијске 

равнотеже за процесе из 
свакодневног живота

●  објасни појам електролита

●  Хемијскe реакцијe
●  Хемијске једначине
●  Типови хемијских реакција
●  Стехиометријска израчунавања 
●  Топлотни ефекти при хемијским 

реакцијама
●  Брзина хемијске реакције
●  Фактори који утичу на брзину 

хемијске реакције 
●  Хемијска равнотежа 
●  Електролити
●  Електролитичка дисоцијација 

киселина, база и соли
●  Јонски производ воде и pH вредност
●  Пуфери
●  Оксидо-редукциони процеси 

Демонстрациони огледи: 
●  утицај концентрације реактаната, 

температуре и природе реактаната на 
брзину хемијске реакције

●  реакција калијум перманганата и 
глицерола

●  одређивање електричне 
проводљивости водених раствора 
(натријум-хлорида, амонијака, 
хлороводоничне киселине)

●  одређивање pH вредности водених 
раствора (HCl, NaOH, CH3COOH, NH3, 
NaHCO3) универзалним индикатором
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●  објасни појмове јаки и слаби 
електролити

●  прикаже електролитичку 
дисоцијацију киселина, база и 
соли хемијским једначинама

●  прикаже јонизацију воде 
хемијском једначином

●  дефинише pH вредност
●  објасни киселу, базну и 

неутралну средину 
●  наведе значај pH вредности 

раствора телесних течности 
човека

●  објасни стабилност pH вредности 
у пуферском систему

●  објасни процесе оксидације 
и редукције као отпуштања и 
примања електрона

●  примени знање да је у оксидо-
редукционим реакцијама број 
отпуштених електрона једнак 
броју примљених електрона

●  одређује оксидациони број атома 
у молекулу

●  примени знање да се при 
оксидацији оксидациони број 
повећава , а при редукцији 
смањује

●  одреди коефицијенте у 
једначинама оксидо-редукционих 
реакција методом електронског 
биланса

Хемија елемената и 
једињења

●  Разумевање односа 
структуре супстанци и 
њихових својстава

●  Разумевање значаја 
примене елемената 
и једињења у 
свакодневном животу и 
медицини

●  Разумевање значаја и 
примене елемената и 
једињења у очувању 
здравља и лечењу

●  објасни периодичност промене 
својстава елемената у ПСЕ

●  разликује метале, неметале и 
металоиде

●  објасни како се мења реактивност 
елемената у групи и у периоди 
ПСЕ са порастом атомског броја 

●  напише једначине стварања 
оксида метала и неметала

●  наводи најважнија једињења 
елемената представника 
група ПСЕ, њихова својства 
и примену у свакодневном 
животу, индустрији и посебно у 
медицини

●  објасни појам биогени елементи 
●  објасни улогу гвожђа у 

хемоглобину и миоглобину
●  објасни примену кисеоника и 

азота у медицини

●  Периодичност промене својстава 
елемената у ПСЕ

●  Племенити гасови
●  Упоредни преглед и општа својства 

елемената 17, 16, 15, 14 и 13. групе 
ПСЕ

●  Упоредни преглед и општа својства 
елемената 1. и 2. групе ПСЕ

●  Упоредни преглед и општа својства 
прелазних метала (3-11.група) и 
елементи 12. групе

Демонстрациони огледи: 
●  реакције натријума и калијума са 

водом
●  добијање и испитивање својстава 

угљеник(IV)- оксида
●  добијање и испитивање својстава 

сумпор(IV)-оксида
●  реакција хлороводоничне киселине 

са калцијум-карбонатом и натријум-
ацетатом

Хемијски аспекти 
загађивања животне 

средине

●  Разумевање и 
просуђивање начина 
одлагања и уништавања 
хемијских загађивача 
животне средине и 
медицинског отпада

●  Развој одговорног става 
према коришћењу 
супстанци у 
свакодневном животу и 
професионалном раду

●  Оспособљавање 
за заштиту од 
потенцијалних ризика 
и адекватно реаговање 
при незгодама у 
хемијској лабораторији 
и свакодневном животу

●  објасни штетно дејство 
супстанци на животну средину и 
здравље људи

●  објасни како настаје аерозагађење
●  објасни својства примарних и 

секундарних загађивача 
●  објасни настајање и последице 

„киселих киша”
●  објасни настајање и последице 

ефекта „стаклене баште”
●  објасни како настају отпадне воде
●  објасни изворе и узроке 

загађивања земљишта
●  зна начине правилног одлагања 

хемијског и медицинског отпада

●  Хемијски загађивачи животне средине
●  Загађивање атмосфере
●  Загађивање воде
●  Загађивање земљишта
●  Хемијски и медицински отпад

Кључни појмови садржаја: структура супстанце, раствори, хемијске реакције, својства неорганских и органских једињења и хе-
мијски аспекти загађивања животне средине.
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Назив предмета: ХЕМИЈА
Годишњи фонд часова 70
Разред: Други

ТЕМА ЦИЉ
ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Угљоводоници и 
халогени деривати 

угљоводоника

●  Разумевање 
условљености 
хемијских својстава 
угљоводоника природом 
атома који изграђују 
њихове молекуле и 
типом везе у њиховом 
молекулу 

●  Разумевање феномена 
изомерије

●  Развој хемијске 
научне писмености 
и способности 
комуникације у 
хемији коришћењем и 
применом структурних 
и рационалних формула

●  наведе и објасни разлике 
између алкана, алкена, алкинаи 
циклоалкана

●  на основу структурне формуле 
одреди назив угљоводоника 
и халогених деривата 
угљоводоника и обрнуто

●  напише структурне изомере и 
геометријске изомере

●  напише једначине и објасни 
карактеристичне реакције алкана, 
алкена и алкина

●  објасни структуру, номенклатуру 
и хемијско понашање 
ароматичних угљоводоника

●  наведе и објасни разлике између 
алифатичних и ароматичних 
угљоводоника

●  објасни примену угљоводоника 
(растварачи, фреони, анестетици, 
...)

●  Структура и хемијске реакције
 органских молекула
●  Алкани 
●  Алкени и диени
●  Алкини
●  Изомерија 
●  Циклоалкани
●  Ароматични угљоводоници
●  Халогени деривати угљоводоника

Демонстрациони огледи: 
●  испитивање физичких својстава 

угљоводоника
●  сагоревање угљоводоника
●  доказивање присуства незасићених 

веза у молекулима угљоводоника

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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
●  теоријска настава 
●  демонстрациони огледи

Место реализације наставе
Теоријска настава се реализује у
●  одговарајућем кабинету
●  специјализованој учионици

Препоруке за реализацију 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 корисност и штетност 
хемијских производа по здравље људи

–  указивати на повезаност хемије 
са техничко-технолошким, социо-
економским и друштвеним наукама

Праћење и вредновање
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
●  усмену проверу знања
●  писану проверу знања

Број часова по темама
●  Угљоводоници и халогени деривати 

угљоводоника (20)
●  Органска кисеонична једињења (20)
●  Органска једињења сумпора и азота 

(13)
●  Биомолекули (17)

Oрганска 
кисеонична 
једињења

●  Разумевање 
условљености 
физичких и хемијских 
својстава органских 
кисеоничних једињења 
природом и положајем 
функционалних група у 
молекулима

●  Разумевање значаја 
примене алкохола, 
фенола и етара у струци 
и у свакодневном 
животу

●  Разумевање значаја 
примене алдехида и 
кетона у струци и у 
свакодневном животу

●  Разумевање значаја 
примене карбоксилних 
киселина и деривата 
у струци и у 
свакодневном животу

●  разликује хидроксилну, 
алдехидну, карбонилну, 
карбоксилну, естарску и етарску 
групу

●  објасни растворљивост алкохола
●  разликује монохидроксилне и 

полихидроксилне алкохоле
●  разликује примарне, секундарне 

и терцијарне алкохоле;
●  објасни поларност хидроксилне 

групе
● објасни хемијска својства 
алкохола
●  разликује алкохоле од фенола и 

зна о токсичности фенола
●  објасни хемијска својства фенола
●  објасни сличности и разлике 

између алдехида и кетона, 
●  објасни реактивност и примену 

алдехида и кетона
●  напише формуле 

монокарбоксилних киселина 
и уочи разлику између 
монокарбоксилних и 
поликарбоксилних, засићених и 
незасићених киселина

●  објасни реакцију естерификације 
и наведе примену естара 

●  наводи примену у медицини

● Алкохоли
● Феноли
●  Подела и номенклатура, физичка и 

хемијска својства алкохола и фенола
● Алдехиди и кетони-структура, 
номенклатура, добијање 
●  Реакције алдехида и кетона 

(оксидација, нуклеофилна адиција, 
редукција)

●  Карбоксилне киселине ( структура, 
номенклатура, добијање, реакције)

●  Естерификација
●  Етри
Демонстрациони огледи: 
●  разликовање примарних, секундарних 

и терцијарних алкохола Лукасовом 
реакцијом

●  доказивање фенола бојеним 
реакцијама-реакција фенола са 
гвожђе(III)-хлоридом

●  реакција карбоксилних киселина са 
металима и са натријум-карбонатом

●  добијање и испитивање својстава 
естара

Органска једињења 
сумпора и азота

●  Разумевање 
условљености физичких 
и хемијских својстава 
органских азотних и 
сумпорних једињења 
структуром њихових 
молекула 

●  Разумевање критеријума 
за класификацију 
азотних и сумпорних 
органских једињења

●  Разумевање значаја 
примене азотних и 
сумпорних органских 
једињења у струци и у 
свакодневном животу

●  наведе и објасни разлике између 
примарних, секундарних и 
терцијарних амина

●  прави разлику између амина и 
аминокиселина

●  напише формуле аминокиселина
●  објашњава стварање пептидне 

везе
●  објасни појам есенцијална 

аминокиселина
●  наводи најважнија циклична 

једињења (пурин, пиримидин)
●  напише формуле 

хетероцикличних једињења 
са петочланим и шесточланим 
прстеном, која садрже азот, 
сумпор или кисеоник

●  Амини
●  Нитроједињења
●  Аминокиселинe 
●  Органска једињења са сумпором
●  Хетероциклична једињења
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Биомолекули

●  Развијање знања о 
биогеним елементима 
и биолошки важним 
једињењима

●  Разумевање критеријума 
за класификације 
биолошки важних 
једињења

●  Развијање знања о 
аминокиселинама и 
протеинима и њиховом 
биолошком значају

●  Развијање знања о 
угљеним хидратима и 
њиховом биолошком 
значају

●  Развијање знања о 
липидима и њиховом 
биолошком значају

●  објасни стварање пептидне везе
●  објасни структуру протеина, 

примарну, секундарну, терцијарну 
и кватернарну

●  објасни појам електрофореза, 
цвитер-јон, изоелектрична тачка

●  наведе представнике масних 
киселина, засићених и 
незасићених

●  објасни појмове: неутралне 
масти, масне киселине (засићене 
и незасићене) и глицерол

●  напише хемијску једначину 
реакције естерификације 
глицерола масним киселинама

●  напише хемијску једначину 
реакције сапонификације

●  објасни поделу масти на 
осапуњиве и неосапуњиве 
(фосфолипиди, лецитин, холин)

●  зна шта су сапуни
●  разликује моносахариде (глукоза, 

фруктоза) од дисахарида 
(сахароза) и полисахарида (скроб, 
целулоза, гликоген)

●  Протеини
●  Пептидна веза
●  Класификација протеина према 

структури и функцији
●  Изоелектрична тачка
●  Липиди
●  Естерификација глицерола и масних 

киселина
●  Засићене и незасићене више масне 

киселине
●  Фосфолипиди
●  Угљени хидрати
●  Подела угљених хидрата према 

структури и функцији
●  Реакције моносахарида, оксидација 

глукозе
●  Изомерија, резонантни облици глукозе
●  Фишерове и Хејвортове формуле
●  Формирање гликозидне везе, 

дисахариди (сахароза)
●  Полисахариди, представници, значај 

(скроб, целулоза, гликоген, хитин)
Демонстрациони огледи: 
●  Хидролиза скроба и испитивање 

својстава хидролизата
●  денатурација протеина под дејством 

топлоте, екстремних вредности pH и 
соли тешких метала

Кључни појмови садржаја: угљоводоници, органска кисеонична једињења, органска једињења сумпора и азота и биомолекули.

Назив предмета: БИОЛОГИЈА
Годишњи фонд часова: 66 
Разред: Први

Циљеви предмета: 

1. Проширивање знања о нивоима организације биолошких система, грађи и функцији ћелије, току и значају ћелијских деоба; 
2. Разумевање процеса гаметогенезе, оплођења и развића животиња;
3. Схватање односа човека и животне средине;
4. Разумевање структуре екосистема и биосфере;
5. Схватање концепта одрживог развоја;
6. Проширивање знања о различитим облицима загађивања животне средине и њиховим утицајима на здравље човека.

ТЕМА ЦИЉ
ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Биологија ћелије

● Упознавање са 
предметом и значајем 
цитологије као научне 
дисциплине
●  Проширивање знања о 

особинама живих бића 
и нивоима организације 
биолошких система

●  Упознавање са 
хемијским саставом 
ћелије, грађом и 
функцијом

●  Схаватање значаја 
фотосинтезе и ћелијског 
дисања

●  Разумевање процеса 
који се одигравају током 
ћелијског циклуса 

●  Разумевање тока и 
значаја ћелијских деоба

●  дефинише предмет проучавања 
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

●  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

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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз комбинацију 
различитих облика наставног рада и 
врста наставе (дидактичких модела). 

Место реализације наставе
Кабинет за биологију, универзална 
учионица, адекватни објекти изван 
школског комплекса.

Праћење и вредновање
Евидентирање и оцењивање ученика 
(путем усмене и писане провере знања, 
тестирања, израде презентација и 
пројеката, организовања и учествовања 
у дебатама).
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Биологија развића
●  Проширивање 

знања о начинима 
размножавања и 
гаметогенези животиња

●  Схватање везе између 
типова јајних ћелија, 
бластула и типова 
гаструлације

●  Разумевање значаја 
екстраембрионалних 
творевина за опстанак и 
развој ембриона

●  Одређивање основних 
фаза постембрионалног 
развића

●  наброји начине размножавања 
животиња

●  илуструје шеме процеса 
гаметогенезе

●  утврди везу између типова јајних 
ћелија, типова бластула и типова 
гаструлације

●  процени значај 
екстраембрионалних творевина 
за развој ембриона 

●  анализира процесе 
постембрионалног развића

●  Начини размножавања животиња
●  Гаметогенеза. Сперматогенеза
●  Огенеза, сазревање фоликула
●  Типови јајних ћелија, оплођење, 

типови развоја оплођене јајне 
ћелије (овипарност, вивипарност, 
ововивипарност)

●  Процес оплођења код сисара
●  Браздање , типови браздања, 

бластулација и типови бластуле
●  Гаструлација и деривати клициних 

листова
●  Неурула, настанак осовинских органа 

и ембрионална индукција
●  Органогенеза-ембрионално порекло 

телесних ткива и органа
●  Екстраембрионалне творевине 

(жуманцетна кеса, амнион, хорион, 
алантоис, плацента)

●  Постембрионално развиће 
(метаморфоза, регенерација), старење 
и смрт

●  Индивидуално развиће човека
●  Поремећаји развића

Oквирни број часова по темама
●  биологија ћелије (24 часа)
●  биологија развића (19 часова)
●  основни појмови екологије (8 часова)
●  животна средина и одрживи развој (8 

часова)
●  еколошка култура (7 часова)

Препоруке за реализацију наставе
●  поштовање свих дидактичких 

принципа
●  применa наставних средстава, 

реализација теренске наставе, 
реализација биолошких наставних 
екскурзија

●  комбиновање различитих дидактичких 
модела (проблемска, тимска настава 
биологије)

●  реализација самосталних ученичких 
радова (есеји, презентације, реферати, 
пројекти, дебате)

Основни појмови 
екологије 

●  Проширивање знања о 
предмету истраживања 
и значају екологије

●  Схватање структуре 
екосистема/биосфере и 
процеса који се у њима 
одвијају

●  Разумевање значаја 
биодиверзитета за 
опстанак живота на 
Земљи

●  дефинише предмет истраживања 
и значај екологије

●  објасни структуру екосистема
●  објасни процесе који се 

одигравају у екосистему
●  анализира међусобне односе 

организама у ланцима исхране
●  објасни структуру биосфере
●  анализира биогеохемијске 

циклусе у биосфери
●  утврђује значај биодиверзитета за 

опстанак живота на Земљи

●  Дефиниција, предмет истраживања и 
значај екологије

●  Структура екосистема
●  Процеси који се одигравају у 

екосистему
●  Биодиверзитет
●  Биосфера као јединствени еколошки 

систем Земље

Животна средина и 
одрживи развој

●  Проширивање знања 
о изворима и врстама 
загађивања животне 
средине

●  Разумевање концепта 
одрживог развоја 

●  Разумевање значаја 
различитих облика 
заштите и унапређивања 
животне средине

●  Развијање свести о 
последицама глобалних 
климатских промена

●  наведе изворе загађивања 
животне средине

●  анализира врсте загађивања свог 
непосредног окружења

●  процени последице загађивања 
животне средине

●  објасни значај одрживог развоја
●  наведе облике енергетске 

ефикасности
●  наведе узроке нестајања биљних 

и животињских врста на 
територији Србије

●  испољи одговоран однос 
према домаћим животињама, 
кућним љубимцима, огледним 
животињама, крзнашицама 
и осталим угроженим 
животињским и биљним врстама 

●  процени последице глобалних 
климатских промена

●  Извори загађивања животне средине
●  Последице загађивања животне 

средине 
●  Заштита животне средине и одрживи 

развој
●  Глобалне промене у животној средини 

и њихове последице

Еколошка култура

●  Проширивање знања 
о начинима и значају 
одржавања личне 
хигијене и хигијене 
животног и радног 
простора

●  Схватање значаја 
правилне употребе 
производа

●  Разумевање различитих 
утицаја на здравље 
човека

●  објасни значај одржавања личне 
хигијене, хигијене животног и 
радног простора

●  разликује адитиве опасне по 
здравље

●  објасни значај употребе 
производа у складу са 
декларацијом и упутством у циљу 
очувања сопственог здравља и 
заштите животне средине

●  процени значај употребе 
биоразградиве амбалаже

●  објасни начине и значај одлагања 
отпада 

●  протумачи утицаје стреса, буке, 
психоактивних супстанци, брзе 
хране и физичке активности на 
здравље човека

●  Уређење животног и радног простора
●  Потрошачка култура
●  Утицај савременог начина живота на 

здравље човека

Кључни појмови садржаја: организација биолошких система, ћелија, развиће животиња, екосистем, одрживи развој и еколошка 
култура.
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Назив предмета: ЛИКОВНА КУЛТУРА
Годишњи фонд часова: 30 часова
Разред: Први

Циљеви учења 
предмета: 

1. развијање визуелног опажања, стваралачког и критичког мишљења, естетских критеријума, индивидуалности, самопоуздања, радозналости, 
предузимљивости, емпатије и толеранције;
2. оспособљавање за изражавање идеја, ставова и емоција традиционалним и/или савременим средствима, за коришћење различитих информација 
као подстицај за стваралачки рад, за сарадњу и тимски рад;
3. упознавање са значајем и улогом визуелне уметности у друштву, свакодневном животу и раду и са најзначајнијим националним и светским 
уметничким делима, уметницима и споменицима културе;
4. формирање позитивног става према очувању визуелног националног идентитета, националне и светске културне баштине; 
5. мотивисање ученика да доприносе естетском, културном и одговорном начину живљења и да прате дешавања у уметности и култури. 

ТЕМА ЦИЉ
ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 

УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 
НАСТАВЕ

Композиција

●  Упознавање са улогом 
визуелне уметности у 
друштву;

●  Унапређивање 
визуелног опажања, 
естетских критеријума и 
визуелне комуникације;

●  Формирање толерантног 
става према разликама 
у индивидуалном 
опажању, тумачењу и 
доживљају опаженог.

●  разматра повезаност визуелне 
уметности и друштва

●  опише однос елемената 
композиције који уочава

●  разматра теме и идеје у делима 
визуелне уметности и визуелне 
поруке са којима се среће

●  изрази своју замисао у одабраној 
традиционалној техници

●  укаже на естетичке вредности 
које уочава у радовима уметника

●  Улога визуелне уметности кроз 
периоде и епохе. Визуелна уметност у 
савременом друштву;

●  Медији визуелних уметности, 
материјал, технике и средства. Утицај 
савремене технологије на визуелну 
уметност;

●  Врсте композиција, елементи и 
принципи компоновања, тематика, 
мотиви, поруке и идеје;

●  Уметничка дела и неуметнички 
радови (шунд, кич, дечји радови...). 
Разлике у индивидуалном доживљају 
уметничког дела.

Препоруке за реализацију наставе
●  Наставник планира број часова за 

сваку тему. Треба предвидети и 
могућност да се ученици дуже задрже 
на теми која их нарочито интересује; 

●  На почетку теме ученике упознати са 
циљевима и исходима учења, планом 
рада и начинима оцењивања. По 
завршетку теме изложити радове свих 
ученика ради процене и самопроцене 
и разговарати о начину на који су 
учили, као и о могућој примени 
наученог;

●  Предложени садржаји су полазна 
тачка за разговор, који наставник 
може да допуни другим садржајима, 
при чему треба имати у виду следеће: 
а) интересовања ученика; б) знања 
која су примењива у свакодневном 
животу и будућем занимању и в) 
садржаји и начин учења садржаја су 
везани за активности ученика које 
воде ка развијању креативности;

●  Наставник припрема визуелне 
примере и презентације. Ученици 
могу да праве презентације у 
апликативном програму или на други 
начин, самостално, у пару или тиму. 
Наставник поставља критеријуме за 
израду презентације (садржај, однос 
слике и текста...);

●  Исходи су дефинисани тако да сви 
ученици могу да их остваре у мањој 
или већој мери. 

Праћење и вредновање
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
●  праћење остварености исхода
●  процену и самопроцену радова
●  разговор
●  презентацију

Дизајн

●  Стицање основних 
знања о развоју 
дизајна, уметничким 
занимањима и 
занимањима која су 
непосредно повезана са 
дизајном;

●  Оспособљавање за 
коришћење различитих 
информација 
као подстицај за 
стваралачки рад;

●  Развијање 
креативности.

●  пореди врсте дизајна и радове 
дизајнера на основу одабраног 
или договореног критеријума

●  реши задати проблем 
комбинујући свесно или случајно 
одабране елементе/мотиве

●  изрази своју идеју у одабраном, 
задатом или доступном 
материјалу 

●  користи различите информације 
као подстицај за стваралачки рад

●  Производи уметничких заната 
од првих цивилизација до појаве 
индустријског дизајна. Развој дизајна, 
врсте дизајна. Уметничка занимања и 
занимања која су непосредно повезана 
са дизајном;

●  Дизајн у XXI веку;
●  Извори (окружење, природа, 

уметничка дела, музика, филмови, 
литература...) и начини долажења до 
креативних идеја и решења. 

Простор

●  Упознавање са врстама 
простора, елементима 
амбијента и значајем 
обликовања простора;

●  Развијање опажања, 
креативности, 
радозналости и 
естетских критеријума;

●  Формирање позитивног 
става према естетичким 
вредностима у ужем и 
ширем окружењу.

●  пореди амбијент простора 
различитих намена

●  разматра значај обликовања 
простора за будуће занимање

●  реши проблем комбинујући 
задате и одабране елементе, 
материјале и/или информације

●  изрази своју замисао у одабраном 
материјалу и техници

●  Реалан простор (дизајн екстеријера и 
ентеријера). Амбијент (елементи који 
чине амбијент простора). Кретање 
облика у простору;

●  Простор приказан на 
дводимензионалној подлози и илузија 
простора (на пример, илузија дубине 
или величине простора на сцени 
постигнута помоћу кулиса, слике, 
огледала, светла...). Перспектива;

●  Виртуелни простор (екран, 3Д 
филмови, холограми...).

Култура и уметничко 
наслеђе

●  Упознавање са значајем 
визуелне уметности 
за савремено друштво 
и најзначајнијим 
националним и 
светским уметничким 
делима и споменицима 
културе;

●  Развијање опажања, 
естетских критеријума, 
критичког мишљења и 
радозналости;

●  Мотивисање ученика 
да прате дешавања у 
култури и уметности.

●  разматра значај визуелне 
уметности и културе у 
савременом друштву

●  прави, самостално или у сарадњи 
са другима, презентације о 
одабраним уметничким делима, 
уметницима или споменицима 
културе

●  користи уметничка дела као 
подстицај за стваралачки рад

●  предложи посету актуелном 
догађају културе или виртуелном 
музеју/галерији/локалитету 

●  Значај културе и уметности за 
лични развој, комуникацију, будуће 
занимање, национални идентитет, 
развој туризма, привреду и одрживи 
развој (нарочито за смањење 
сиромаштва);

●  Најзначајнија дела светске и 
националне уметничке баштине;

●  Начин информисања о дешавањима у 
култури и уметности.

Кључни појмови садржаја: композиција, дизајн, простор, култура, наслеђе.
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Назив предмета: СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА 

Циљеви учења 
предмета: 

–  Оспособљава ученика за живот у друштву изложеном сталним променама и изазовима које доноси развој савременог друштва
–  Развија способност код ученика за улогу одговорног грађанина за живот у демократски уређеном и хуманом друштву
–  Унапређује ученичке способности за све облике комуникације, дијалога и исказивања аргументованог става

Годишњи фонд часова: 66
Разред: Трећи

ТЕМА ЦИЉ
ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 
ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Структура и 
организација 
друштва

●  Упознавање са 
функционисањем, 
структуром и 
организацијом друштва

●  схвати структуру и организацију 
друштва

●  објасни улогу друштвених група 
с посебним освртом на брак и 
породицу

●  схвати друштвену поделу рада
●  објасни узроке друштвеног 

раслојавања
●  наведе друштвене установе 

и друштвене организације и 
направи разлику између њих

●  разликује особености сеоског и 
градског становништва

●  Појам и елементи друштва
●  Друштвене групе
●  Брак и породица
●  Друштвена подела рада
●  Друштвено раслојавање
●  Друштвене установе и организације 
●  Насеља и становништво

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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
●  теоријска настава (66 часова)

Место реализације наставе
●  Теоријска настава се реализује у 

учионици

Препоруке за реализацију наставе
●  Користити актуелне примере из 

штампе и других медија релевантне 
за предмет

●  Користити Устав и релевантне законе 
у зависности од садржаја који се 
обрађује

Праћење и вредновање
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода
2. тестове знања
3. тестове практичних вештина

Оквирни број часова по темама
●  Структура и организација друштва 

(15 часова)
●  Држава и политика (17 часова)
●  Устав и правна држава (7 часова)
●  Људска права и слободе (8 часова)
●  Култура и друштво (14 часова)
●  Друштвене промене и развој друштва 

(5 часова)

Држава и политика ●  Упознавање са 
политиком као 
вештином управљања 
друштвом

●  Оспособљавање за 
демократско мишљење

●  Упознавање са 
функционисањем 
државних институција и 
органа власти 

●  опише улогу политике у друштву
●  објасни појам, развој и облике 

суверености и демократије
●  разликује законодавну, извршну и 

судску власт
●  разликује удружења грађана и 

политичке партије
●  препозна идеолошке разлике 

партија и поделу на левицу, 
десницу и центар

●  схвати изборни поступак и 
конституисање скупштине и 
владе

●  разликује државне органе власти
●  разликује аутономију и локалну 

самоуправу
●  разуме функционисање локалне 

самоуправе

●  Политика – вештина управљања 
друштвом

●  Појам и развој демократије
●  Конститутивни елементи државе
●  Подела власти
●  Oрганизације грађана
●  Политичке партије
●  Избори
●  Скупштина
●  Државни органи власти
●  Аутономија
●  Локална самоуправа

Устав и правна 
држава

●  Упознавање са Уставом 
Републике Србије, 
његовим историјским 
претечама и 
правосудним системом 
Републике Србије

●  схвати значај устава као највишег 
правног акта

●  разликује устав од закона
●  направи преглед развоја 

уставности у Србији
●  уочи значај владавине права и 

правне државе
●  зна основне одредбе Устава 

Републике Србије
●  схвати функционисање 

правосудног система Републике 
Србије

●  Значење појма устав
●  Историјски развој уставности 
●  Уставност и законитост 
●  Владавина права – правна држава
●  Устав Републике Србије
●  Правосудни систем Републике Србије 

(судова и тужилаштава) 

Људска права и 
слободе

●  Богаћење знања о 
људским правима 
и слободама и о 
улози појединца 
у друштвеном и 
политичком животу

●  схвати људска права и слободе и 
свој положај у друштву

●  зна на који начин се штите права 
и слободе грађана

●  Појам грађанина и његове обавезе и 
права

●  Лична права и слободе грађана
●  Политичка права и слободе грађана
●  Економска права и слободе грађана
●  Породично право
●  Остала права и слободе грађана
●  Заштита права и слобода грађана

Култура и друштво ●  Развијање знања о 
културним тековинама

●  уочи разлику и сличности између 
културе и цивилизације

●  схвати настанак религије и 
религиjског мишљења

●  идентификује монотеистичке 
религије и објасни 
специфичности хришћанства

●  разликује обичај и морал 
●  схвати разлику између уметности, 

масовне културе, подкултуре, 
шунда и кича

●  Појам културе и цивилизације
●  Религија
●  Настанак религијског мишљења
●  Монотеистичке религије
●  Хришћанство
●  Обичај и морал
●  Уметност
●  Масовна култура

Друштвене промене 
и развој друштва

●  Оспособљавање за 
живот у друштву 
изложеном сталним 
променама и изазовима 
које доноси развој 
савременог друштва

●  Стицање знања 
о хоризонталној 
и вертикалној 
покретљивости друштва 

●  идентификује друштвене промене
●  зна основне карактеристике 

хоризонталне и вертикалне 
покретљивости

●  препозна друштвени развој
●  формира став према савременим 

тенденцијама у развоју глобалног 
друштва

●  Појам и врсте друштвених промена
●  Друштвена покретљивост
●  Друштвени развој

Кључни појмови садржаја: друштвени односи, друштвене групе, религија, породица, морал, друштво, политика.
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Б: ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ

Назив предмета: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
Годишњи фонд часова: 33
Разред: Први

Циљеви учења: 

–  Стицање знања, развијање вештина, усвајање вредности и формирање ставова који су претпоставка за успешан, одговоран и ангажован живот у 
демократском друштву;

–  Оснаживање ученика за поштовање, одбрану и афирмацију вредности демократског друштва;
–  Јачање друштвене кохезије, уважавање различитости и подршка сузбијању сваког облика дискриминације и насиља. 

ТЕМА ЦИЉ
ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 
ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

ЈА, МИ И ДРУГИ ●  Подстицање ученика на 
међусобно упознавање 

●  Подстицање ученика 
да сагледају међусобне 
сличности и разлике и 
уваже их

●  Развој негативног става 
према било ком облику 
дискриминације 

●  Анализира своје особине и да их 
представи другима

●  Препозна, анализира сличности и 
разлике унутар групе

●  Прихвати друге ученике и уважи 
њихову различитост

●  Препозна предрасуде, стереотипе,  
дискриминацију, нетолеранцију 
по различитим основама 

●  Сагледа могуће последице 
нетолеранције, дискриминације, 
стереотипа, предрасуда и начине 

●  Лични идентитет
●  Откривање и уважавање разлика
●  Групна припадност
●  Стeреотипи и предрасуде
●  Толеранција и дискриминација

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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
●  теоријска настава 

Подела одељења на групе
●  Одељење се не дели на групе 

Место реализације наставе
●  Настава се реализује у учионици

Препоруке за реализацију наставе
●  Активности на првим часовима 

треба тако организовати да се 
обезбеди међусобно упознавање 
ученика, упознавање ученика са 
циљевима и наставним садржајима 
предмета, али и тако да наставник 
добије почетни увид у то са каквим 
знањима, ставовима и вештинама из 
области грађанског васпитања група 
располаже с обзиром да нису сви 
ученици у основној школи похађали 
наставу грађанског васпитања у истој 
мери.

●  Реализација програма треба да се 
одвија у складу са принципима 
активне, проблемске и истраживачке 
наставе са сталним рефлексијама на 
одговарајуће појаве из друштвеног 
контекста прошлости и садашњости.

●  Квалитет наставе се обезбеђује 
усаглашавањем садржаја са 
одговарајућим методичким 
активностима и сталном разменом 
информација унутар групе.

●  Добар индикатор успешне наставе 
је способност ученика да адекватно 
примењују стечена знања и вештине 
и да у пракси изражавају ставове и 
вредности демократског друштва. 

●  Наставник треба да пружи неопходну 
помоћ и подршку ученицима у 
припреми и реализацији активности, 
а заједно са групом да обезбеди 
повратну информацију о њеној 
успешности.

●  У реализацији овог програма 
наставник је извор знања, организатор 
и водитељ ученичких активности и 
особа која даје повратну информацију.

●  Повратна информација је од великог 
значаја не само за процес стицања 
сазнања, већ и за подстицање 
самопоуздања, учешћа у раду групе и 
мотивације за предмет

●  За успешно реализовање наставе број 
ученика у групи не би требала да буде 
већа од 25 ученика. Оптималан број 
ученика је 15–20 ученика 

Праћење и вредновање
Вредновање се вршити кроз
праћење остварености исхода
Оквирни број часова по темама
●  Ја, ми и други (8 часова)
●  Комуникација у групи (19 часова)
●  Односи у групи/заједници (16 часова)

КОМУНИКАЦИЈА 
У ГРУПИ

●  Оспособљавање 
ученика за 
комуникацију у групи

●  Искаже, образложи и брани 
мишљење аргументима

●  Активно слуша
●  Дебатује и дискутује на 

неугрожавајући начин, 
уважавајући мишљење других

●  Објасни разлику између дијалога 
и дебате

●  Објасни разлоге и начине 
настанка гласина у свакодневној 
комуникацији и објасни 
последице које изазивају гласине

●  Самопоуздано реаговање
●  Гласине
●  Неслушање, активно слушање
●  Неоптужујуће поруке
●  Изражавање мишљења
●  Вођење дебате и дијалога 

ОДНОСИ У ГРУПИ/ 
ЗАЈЕДНИЦИ

●  Оспособљавање 
ученика за рад у групи/
тиму и међусобну 
сарадњу

●  Подстицање ученика 
да сукобе решавају на 
конструктиван начин и 
избегавају сукобе

●  Оспособљавање 
ученика да препознају 
примере насиље у 
својој средини и 
преузму одговорност за 
сопствено понашање у 
таквој ситуацији

●  Ради у групи/тиму
●  Препозна предности групног/

тимског рада
●  Учествује у доношењу групних 

одлука 
●  Разликује могуће облике учешћа 

младих у друштвеном животу
● Објасни потребу и важност 
партиципације младих у 
друштвеном животу
●  Објасни степене и облике учешћа 

младих у друштвеном животу

●  Објасни разлоге, ток и последице 
сукоба 

●  Објасни ефекте конфликта на ток 
комуникације

●  Уочи факторе који одређују 
понашање у ситуацијама 
конфликта

●  Анализира сукоб из различитих 
улова, (препознаје потребе 
и страхове актера сукоба) и 
налази конструктивна решења 
прихватљива за обе стране у 
сукобу.

●  Образложи предности 
конструктивног начине решавања 
сукоба

●  Објасни значај посредовања у 
сукобу

●  Препозна и објасни врсте насиља
●  Идентификује и анализира узроке 

насиља у својој средини, међу 
вршњацима, школи

●  Идентификује и анализира 
могуће начине реаговања 
појединца у ситуацијама 
вршњачког насиља, из позиције 
жртве и посматрача

●  Прихвати одговорност за 
сопствено понашање

●  Сарадња 
●  Групни рад
●  Групно одлучивање 
●  Учешће младих: "Лествица 

партиципације"
●  Радити заједно 

●  Динамика и исходи сукоба
●  Стилови поступања у конфликтима 
●  Сагледавање проблема из различитих 

углова
● Налажење решења
●  Постизање договора
●  Извини

●  Посредовање 
●  Насиље у околини
●  Вршњачко насиље 
●  Насиље у школи. 
●  Постизање мира 

Кључни појмови садржаја: идентитет, стереотипи и предрасуде, толеранција и дискриминација, комуникација, насиље, жртва, 
одговорност.
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Назив предмета: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Годишњи фонд часова: 35
Разред: Други

ТЕМА ЦИЉ
ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 
ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

ПРАВА И 
ОДГОВОРНОСТИ 

●  Упознавање 
ученика са врстама 
права и природом 
(универзалност, 
целовитост, 
недељивост)

●  Упознавање ученика 
са начинима и 
механизмима заштите 
права

●  Сагледавање значаја 
личног ангажовања у 
заштити сопствених 
права и права других 
људи

●  Објасни значење и смисао 
људских права 

●  Разликује врсте људских 
права (лична, политичка, 
социјалноекономска, културна, 
здравствена права)

●  Анализира и објашњава однос 
права и одговорности

●  Објасни целовитост и узајамну 
повезаност људских права

●  Објасни универзалност и 
развојност људских права

●  Објашњава потребу посебне 
заштите права детета

●  Проналази примере и показатеље 
остваривања и кршења људских 
права

●  Процени положај појединца и 
друштвених група са аспекта 
људских права

●  Објасни механизме и начине за 
заштиту људских права

●  Анализира и тумачи основна 
међународна и домаћа документа 
из области људских права

●  Објасни улогу најзначајнијих 
институција и процедуре заштите 
људских права

●  Објасни улогу појединца и група 
у заштити људских права

●  Потребе и права
●  Права и правила 
●  Права и закони 
●  Међународна документа о заштити 

права
●  Права и вредности
 ●  Врсте права 
●  Односи међу правима
●  Сукоб права 
●  Дечја и људска права
●  Конвенције и заступљеност права у 

штампи 
●  Одговорност одраслих
●  Одговорност деце
●  Кршење права детета 
●  Заштита права детета

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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
●  теоријска настава 

Подела одељења на групе
●  Одељење се не дели на групе 

Место реализације наставе
●  Настава се реализује у учионици

Препоруке за реализацију наставе
●  Реализација програма треба да се 

одвија у складу са принципима 
активне, проблемске и истраживачке 
наставе са сталним рефлексијама на 
одговарајуће појаве из друштвеног 
контекста прошлости и садашњости.

●  Квалитет наставе се обезбеђује 
усаглашавањем садржаја са 
одговарајућим методичким 
активностима и сталном разменом 
информација унутар групе.

●  Добар индикатор успешне наставе 
је способност ученика да адекватно 
примењују стечена знања и вештине 
и да у пракси изражавају ставове и 
вредности демократског друштва. 

●  Наставник треба да пружи неопходну 
помоћ и подршку ученицима у 
припреми и реализацији активности, 
а заједно са групом да обезбеди 
повратну информацију о њеној 
успешности.

●  У реализацији овог програма 
наставник је извор знања, организатор 
и водитељ ученичких активности и 
особа која даје повратну информацију.

●  Повратна информација је од великог 
значаја не само за процес стицања 
сазнања, већ и за подстицање 
самопоуздања, учешћа у раду групе и 
мотивације за предмет

●  За успешно реализовање наставе број 
ученика у групи не би требала да буде 
већа од 25 ученика. Оптималан број 
ученика је 15–20 ученика 

Праћење и вредновање
Вредновање се вршити кроз
праћење остварености исхода

Оквирни број часова по темама
●  Права и одговорности (17 часова)
●  Планирање и извођење акције  (18 

часова)

ПЛАНИРАЊЕ 
И ИЗВОЂЕЊЕ 
АКЦИЈЕ

●  Подстицање ученика на 
активну партиципацију 
у животу школе

●  Развијање вештина 
планирања акција

●  Идентификује проблеме у својој 
локалној заједници/ школи

●  Анализира изабране проблеме, 
изучава их

●  Предлаже активности и дискутује 
о њима са осталим члановима 
тима

●  Сарађује са члановима тима и 
учествује у доношењу одлука

●  Формулише циљеве и кораке 
акције 

●  Иницира активности , прати их и 
оцењује их

●  Представи путем јавне 
презентацију нацрт акције и 
резултате акције

●  Избор проблема
●  Идентификација могућих решења
●  Припрема нацрта акције
●  Реализација акције (ван редовних 

часова и учионице)
●  Анализа реализоване акције
●  Представљање резултата акције

Кључни појмови садржаја: права, одговорност, грађанска акција.
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Назив предмета: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Годишњи фонд часова: 33
Разред: Трећи

ТЕМА ЦИЉ
ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 
ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

ДЕМОКРАТИЈА И 
ПОЛИТИКА

●  Разумевање појмова 
демократија, политика, 
власт, грађански живот 

●  Упознавање са 
механизмима 
функционисања 
демократије и 
институцијама 
демократије 

●  Сагледавање значаја 
и начина контроле и 
ограничења власти у 
демократији

●  Објасни појмове демократија, 
политика, власт, грађански живот

●  Наведе разлике између 
демократског и недемократског 
начина одлучивања

●  Објасни разлике између 
непосредне и посредне 
демократије

●  Анализира различите начине 
ограничавања власти

●  Разликује надлежности 
законодавне, извршне и судске 
власти

●  Демократија, политика и власт
●  Функционисања институције 

демократије 
●  Механизми и начини контроле и 

ограничења власти у демократском 
поретку

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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
●  теоријска настава 
Подела одељења на групе
●  Одељење се не дели на групе 
Место реализације наставе
●  Настава се реализује у учионици
Препоруке за реализацију наставе
●  Реализација програма треба да се 

одвија у складу са принципима 
активне, проблемске и истраживачке 
наставе са сталним рефлексијама на 
одговарајуће појаве из друштвеног 
контекста прошлости и садашњости.

●  Квалитет наставе се обезбеђује 
усаглашавањем садржаја са 
одговарајућим методичким 
активностима и сталном разменом 
информација унутар групе.

● Добар индикатор успешне наставе 
је способност ученика да адекватно 
примењују стечена знања и вештине 
и да у пракси изражавају ставове и 
вредности демократског друштва. 
●  Наставник треба да пружи неопходну 

помоћ и подршку ученицима у 
припреми и реализацији активности, 
а заједно са групом да обезбеди 
повратну информацију о њеној 
успешности.

●  У реализацији овог програма 
наставник је извор знања, организатор 
и водитељ ученичких активности и 
особа која даје повратну информацију.

● Повратна информација је од 
великог значаја не само за процес 
стицања сазнања, већ и за подстицање 
самопоуздања, учешћа у раду групе и 
мотивације за предмет
●  За успешно реализовање наставе број 

ученика у групи не би требала да буде 
већа од 25 ученика. Оптималан број 
ученика је 15–20 ученика 

Праћење и вредновање
Вредновање се вршити кроз
праћење остварености исхода

Оквирни број часова по темама
●  Демократија и политика (6 часова)
●  Грађанин и друштво (9 часова)
●  Грађанска и политичка права и право 

на грађанску иницијативу (9 часова)
●  Планирање конкретне акције  (9 

часова)

ГРАЂАНИН И 
ДРУШТВО

●  Сагледавање улоге 
грађанина/грађанке у 
демократском друштву

●  Упознање се са радом 
локалне самоуправе 

●  Сагледавање улоге 
и карактеристика 
цивилног друштва у 
демократији

●  Сагледавање значаја 
и начина учествовања 
грађанина/грађанке у 
политици

●  Разуме политичко одређење појма 
грађанин/грађанка 

●  Разуме значај поштовања закона 
у демократској држави 

●  Објасни улогу локалне 
самоуправе и послове којима се 
она бави 

●  Објасни карактеристике и улогу 
цивилног друштва 

●  Наведе могућности утицаја 
грађана на власт, правни и 
политичи систем (различите 
форме грађанског удруживања, 
различите форме грађанских 
иницијатива и акција)

●  Идентификује и анализира 
факторе који ометају/ подстичу 
демократски развој друштва

●  Однос државе и грађанског друштва
●  Појам грађанина 
●  Значај и начин учествовања грађанина 

у политици
●  Улога грађана у остваривању права

ГРАЂАНСКА И 
ПОЛИТИЧКА 
ПРАВА И ПРАВО 
НА ГРАЂАНСКУ 
ИНИЦИЈАТИВУ

●  Упознавање ученика са 
суштином грађанских 
права и правом на 
грађанску иницијативу

●  Сагледавање улоге 
грађана у остваривању 
људских права у 
демократском друштву

●  Сагледавање 
неопходности и начина 
активног учешћа 
грађана у демократском 
друштву 

●  Објасни појам људских права
●  Наведе врсте људских права и 

објасни њихов садржај
●  Анализира представљање 

људских права у актуелним 
медијима

●  Објасни улогу појединца у 
заштити и остваривању људских 
права

●  Објасни појам грађанске 
иницијативе

●  Наведе надлежности општине и 
послове којима се она бави

●  Разликује формалну од 
неформалне иницијативе 

●  Наведе форму и садржај 
формалног предлога грађанске 
иницијативе

●  Наведе структуру, 
функционисање, правила и 
процедуре рада Скупштине

●  Изведе симулацију заседања 
Скупштине поштујући све 
процедуре у процесу доношења 
одлука на предлог грађана

●  Oбјасни појам, карактеристике, 
улогу и врсте удруживања 
грађана

●  Идентификује и анализира 
активности и акције удружења 
грађана у својој локалној 
заједници. 

●  Право на грађанску иницијативу 
●  Партиципација грађана у процесу 

доношења одлука и право на 
самоорганизовање грађана

●  Улога невладиних организација
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ПЛАНИРАЊЕ 
КОНКРЕТНЕ 
АКЦИЈЕ

●  Подстицање и 
оспособљавање 
ученика за планирање 
заједничких акција и 
пројеката у локалној 
заједници

●  Идентификује проблеме у својој 
локалној заједници

●  Анализира изабране проблеме, 
изучава их

●  Предлаже активности и дискутује 
о њима са осталим члановима 
тима

●  Сарађује са члановима тима и 
учествује у доношењу одлука

●  Формулише циљеве и кораке 
акције 

●  Иницира активности , прати их 
и оцењује 

●  Представи путем јавне 
презентацију нацрт акције и 
резултате акције

●  Избор проблема
●  Идентификација могућих решења
●  Припрема нацрта акције
●  Реализација акције (ван редовних 

часова и учионице)
●  Анализа реализоване акције
●  Представљање резултата акције

Кључни појмови садржаја: демократија, политика, власт, грађанин, грађанска иницијатива, невладине организације.

Назив предмета: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Годишњи фонд часова: 28
Разред: Четврти

ТЕМА ЦИЉ
ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 
ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-
МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ 
ПРОГРАМА

СВЕТ 
ИНФОРМАЦИЈА

●  Упознавање са 
могућностима 
које Закон о 
слободном приступу 
информацијама пружа 
у остваривању људских 
права и слобода 

●  Оспособљавање 
ученика да самостално 
траже и долазе до 
информација од јавног 
значаја

●  Разумевање улоге 
и значаја медија у 
савременом друштву

●  Развијање критичког 
односа према медијима 
и информација 
добијених преко 
различитих медија 

●  Објасни значај постојања 
права на слободан приступ 
информацијама 

●  Објасни појам јавне информације 
и идентификује информације 
које су од јавног значаја и које 
грађанин може да добије по 
Закону

●  Наведе основне одредбе 
Закон о слободном приступу 
информацијама и објасни улогу 
повереника 

●  Наведе процедуру подношења 
захтева за приступ 
информацијама од јавног значаја 

●  Попуни образац и тражи 
информацију од јавног значаја

●  Анализира информације које 
добија преко различитих медија 

●  Тражи, пронађе и даје 
информацију

●  Открива примере манипулације 
у медијима

●  Објасни значај објективности и 
веродостојности информација

●  Извори информација 
●  Појам јавне информације
●  Приступ информацијама-основна 

правила и ограничења 
●  Заштита права на информисање- улога 

повереника 
●  Процедура подношења захтева за 

приступ информацијама 
●  Медији као извор информација-

питање веродостојности
●  Разумевање и тумачење медијских 

порука 
●  Механизми медијске манипулације 
●  Утицај тачке гледишта на 

објективност информација
●  Селекција информација: 
 објективност као одговорност 

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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
●  теоријска настава 
Подела одељења на групе
●  Одељење се не дели на групе 
Место реализације наставе
●  Настава се реализује у учионици
Препоруке за реализацију наставе
●  Реализација програма треба да се 

одвија у складу са принципима 
активне, проблемске и истраживачке 
наставе са сталним рефлексијама на 
одговарајуће појаве из друштвеног 
контекста прошлости и садашњости.

●  Квалитет наставе се обезбеђује 
усаглашавањем садржаја са 
одговарајућим методичким 
активностима и сталном разменом 
информација унутар групе.

● Добар индикатор успешне наставе 
је способност ученика да адекватно 
примењују стечена знања и вештине 
и да у пракси изражавају ставове и 
вредности демократског друштва. 
●  Наставник треба да пружи неопходну 

помоћ и подршку ученицима у 
припреми и реализацији активности, 
а заједно са групом да обезбеди 
повратну информацију о њеној 
успешности.

●  У реализацији овог програма 
наставник је извор знања, организатор 
и водитељ ученичких активности и 
особа која даје повратну информацију.

● Повратна информација је од 
великог значаја не само за процес 
стицања сазнања, већ и за подстицање 
самопоуздања, учешћа у раду групе и 
мотивације за предмет
●  За успешно реализовање наставе број 

ученика у групи не би требала да буде 
већа од 25 ученика. Оптималан број 
ученика је 15–20 ученика 

Праћење и вредновање
Вредновање се вршити кроз
праћење остварености исхода
Оквирни број часова по темама
●  Свет информација (14 часова)
●  Свет професионалног образовања и 

рада (14 часова)

СВЕТ ПРОФЕСИО-
НАЛНОГ ОБРАЗО-
ВАЊА И РАДА

●  Разуме важност 
дефинисања 
професионалних 
циљева и планирање 
каријере

●  Развијање вештине 
тражења информација 
значајних за 
професионално 
образовање и 
укључивање у свет рада

●  Оснаживање ученика 
да постављају циљеве 
личног развоја 
и планирају свој 
професионални развој

●  Разуме значај поштовања 
социјално-економских права

●  Поставља циљеве личног развоја 
и планира свој развој

●  Анализира сопствене 
способности особине и вештине 
значајне за даљи професионални 
развој

●  Активно тражи информације 
значајне за даљи професионални 
развој

●  Напише личну радну биографију
●  Представи своје личне 

карактеристике приликом 
разговора са послодавцем

Планирање каријере и улазак у свет рада
Самопроцена и вештина представљања 
личних карактеристика од значаја за 
даље професионално образовање и рад
Разговор са послодавцем 
Тражење информација значајних за 
професионално образовање и тражење 
посла

Кључни појмови садржаја: информације, медији, манипулација, каријера.
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ОПШТЕОБРАЗОВНИ ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ

Назив предмета: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Годишњи фонд часова: 66 или 56
Разред: Трећи или четврти

Циљеви учења: 

–  Оспособљавање ученика за разликовање обележја стилова различитих музичких жанрова;
–  Развијање свести о значају и улози музичке уметности кроз развој цивилизације и друштва;
–  Оспособљавање ученика за уочавање разлика и сличности између наше и других традиција и култура у домену музике;
–  Унапређивање естетских критеријума код ученика;
–  Развијање навика код ученика за праћење културно-уметничких манифестација у локалној средини и путем електронских медија (концерти, 

телевизија, филм, интернет);
–  Оспособљавање ученика за самостално истраживање стручне литературе, архиве, медијатеке, интернета;
–  Подстицање уметничког развоја и усавршавања у складу са индивидуалним интересовањима и способностима.

ТЕМА ЦИЉ
ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 
ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Класична музика 
(општа музичка 

анализа и теорија 
кроз слушање 

музике)

●  Оспособљавање 
ученика за разликовање 
музичких стилова од 
првобитне заједнице до 
21. века.

●  Развијање навика за 
слушање уметничке 
музике.

●  Оспособљавање 
уочавања разлика 
карактера композиција

●  Формирање музичког 
укуса и адекватног 
музичког експресивног 
доживљаја музичког 
дела приликом 
слушања(аудио 
апаратима и уживо на 
концертима) 

●  Препознаје и разликује одлике 
стилова у музичком изражавању 
од првобитне заједнице до данас.

●  Испољава потребу за 
свакодневним слушањем музике 
и на основу тога формира трајно 
интересовање према музици 
уопште

●  Препознаје одслушанe 
композиција уз познавање 
њихових аутора као и време 
настанка..

●  Експресивно, аутономно 
доживљава карактер одслушане 
композиције

●  Поседује адекватан музички укус.
●  Самоиницијативно посећује 

концерте и друге музичке 
манифестације у 

 локалној заједници. 

●  Значај музике у животу и друштву: 
првобитна заједница, стари век и 
развој музике у средњем веку (духовна 
и световна музика)

- Грегоријански корал, Византијско 
певање, Кир Стефан Србин: Ниња сили.
●  Ренесанса и барок: 
Палестрина Л.: Огни белта, Вивалди 
А.: 4 годишња доба, Хендл Г. Ф.: Месија 
(Алелуја), Бах Ј. С.: Токата и фуга d-mol, 
Брандебуршки концерт бр.3 G-dur
●  Класицизам: 
Хајдн Ј.: Симфонија изненађења бр. 94. 
G-dur, 
Моцарт В. А.: Симфонија бр. 40. G-dur, 
Реквијем, Мала ноћна музика, Турски 
марш, Бетовен Л. В.: 5. и 9. симфонија, 
За Елизу, Месечева соната, 
●  Романтизам
Менделсон Ф.: Свадбени марш, Шопен 
Ф.: Валцер des-dur, Брамс Ј.: Мађарске 
игре по избору, Сметана Б.: Влтава, 
Дворжак А.: Симфонија из новог света
●  Импресионизам
Дебиси К.: Прелид за поподне једног 
пауна, Равел М.: Болеро
●  Музика ХХ века
Шостакович: Камерна симфонија, 
Прокофјев С.: Ромео и Јулија, Шенберг, 
Стравински, Веберн

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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
●  теоријска настава 
●  практична настава

Место реализације наставе
●  Настава се реализује у учионици

Препоруке за реализацију наставе
●  Користити сва доступна наставна 

средства
●  Користити мултимедијалне 

презентације
●  Упућивати ученике да користе 

интернет и стручну литературу
●  Примењивати индивидуални рад, рад 

у паровима и рад у мањим групама
Континуирано упућивати ученике 
на присуство музике у свакодневном 
животу, примену у пракси и другим 
наставним предметима 

Праћење и вредновање
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода
2. тестове знања

Оквирни број часова по темама
●  класична музика (17 часова)
●  опера и балет; оперета и мјузикл (11 

часова)
●  традиционална музика (11 часова)
●  џез и блуз музика (9 часова)
●  филм и филмска музика (9 часова)
●  хор, камерно и оркестарско извођење 

композиција (9 часова)

Oпера и балет
Oперета и мјузикл

●  Значај корелације 
између текста, музичког 
и сценског извођења 

Оспособљавање ученика 
за препознавање и 
разликовање разних 
видова опере кроз 
историју

●  Разуме међусобну повезаност 
текста, музике и покрета.

●  Разликује музичко сценска дела 
према периоду настанка.

●  Препознаје историјско културни 
амбијент у коме су настала 
поједина дела

●  опере: Бизе Ж.: Кармен, Верди Ђ.: 
Трубадур, Росини Ђ.: Севиљски 
берберин, Пучини: Тоска, Боеми, 

●  балети Чајковски П. И.: Лабудово 
језеро, Успавана лепотица, Прокофјев 
С.: Ромео и Јулија 

●  оперете Штраус Ј.: Слепи миш
●  Мјузикли: Цигани лете у небо, Коса, 

Мама Миа, Чикаго…

Традиционална 
музика(народне 

песме, игре, плесови)

●  Оспособљавање 
ученика за 
препознавање и 
разликовање културе и 
традиције како свог тако 
и других народа

●  Развијање естетских 
критеријума код 
ученика

●  Развијање способности 
уочавања утицаја 
народног стваралаштва 
на уметничко 
стваралаштво.

●  Препознаје естетске вредности 
у култури свог и народа 
других земаља уочавањем 
карактеристичних обележја 
музике светске народне баштине.

●  Сагледава и вреднује утицај 
народног стваралаштва на 
уметничко стваралаштво.

●  Изворно певање традиционалних 
композиција са нашег и суседних 
подручја. Кола и народне игре Србије 
и суседних земаља.

 Мокрањац Ст. Ст.: Руковети, Тајчевић 
М.: Охридска легенда
●  Народна музика интегрисана у 

забавну, електронску, џез и разне 
алтернативне правце.

●  извођачи: Биљана Крстић, састав 
Балканика, Слободан Тркуља, 
Василиса, Кирил Џајковски...
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Џез и блуз музика
Филм и филмска 

музика

●  Способност 
препознавања 
критеријума који 
се односе на 
ритмичку строгост 
и импровизовање 
мелодије као 
карактеристика 
одређене врсте 
музике(џез, блуз)

●  Способности 
разликовања боје 
звука различитих 
инструмената као и 
њихових састава.

●  Препознаје критеријуме који 
се односе на начине настајања 
мелодијско ритмичких образаца 
различитих музичких жанрова.

●  Разликује боју звука различитих 
инструмената, као и њихов 
визуелни изглед 

Разликује саставе извођача(Соло 
глас-хор, Соло инструмент-камерни 
састав-оркестар)

●  Џез и блуз: 
Луис Армстронг, Мајлс Дејвис;Били 
Холидеј; Џон Колтрејн, Чарли Паркер, 
Јован Маљоковић, Шабан Бајрамовић... 
●  Филм: Моцарт
●  филмска музика: 
Е. Мориконе: музика из филмова: 
Амелија Пулен, Титаник, Ватрене 
улице, Клавир...

Хорско певање
●  Оспособљавање 

ученика за заједничко 
извођење

●  Препознаје и реализује елементе 
заједничког музицирања

●  слободан избор композиција према 
могућностима извођача

Кључни појмови садржаја: изражајна средства и стилови, опера и балет, традиционална музика, примењена музика.

ИЗАБРАНА ПОГЛАВЉА МАТЕМАТИКЕ

Циљеви предмета: 

1. Развијање логичког и апстрактног мишљења;
2. Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко-логичког језика;
3. Оспособљавање за примену стечених знања како у математици тако и у осталим предметима;
4. Формирање основа за наставак образовања; 
5. Формирање математичке културе која подразумева свест о универзалности и примени математике и математичког начина мишљења;
6. Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности.

Годишњи фонд: 66 часова
Разред: Трећи 

ТЕМА ЦИЉ 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

ИРАЦИОНАЛНЕ 
ЈЕДНАЧИНЕ И 
НЕЈЕДНАЧИНЕ

●  Стицање основних 
знања о ирационалним 
једначинама и 
неједначинама

●  реши једноставније ирационалне 
једначине 

●  реши једноставније ирационалне 
неједначине 

●  Ирационалне једначине
(квадратни корен)
●  Ирационалне једначине 
(кубни корен)
●  Ирационалне неједначине

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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
●  теоријска настава (66 часова)

Место реализације наставе
Настава се реализује у учионици или 
кабинету за математику
Препоруке за реализацију наставе
●  образложити циљ предмета, начин и 

критеријум оцењивања
●  неопходна предзнања поновити уз 

максимално ангажовање ученика
●  подстицати ученике на размишљање и 

самостално закључивање
●  примењивати разноврсне облике и 

методе рада, како би се подстакла 
активност ученика

●  инсистирати на прецизности, 
тачности, систематичности и 
уредности у раду

●  упућивати ученике на претраживање 
различитих извора и примену 
савремених технологија 

●  Ирационалне, експоненцијалне 
и логаритамске једначине 
и неједначине: наглашавати 
неопходност постављања услова за 
дефинисаност. Неједначине обрадити 
на једноставнијим примерима.

●  Тригонометрија: доказати формуле 
за трансформацију производа 
тригонометријских функција у 
збир и обрнуто. При решавању 
тригонометријских једначина 
и неједначина инсистирати 
на приказивању решења на 
тригонометријском кругу.

ЕКСПОНЕНЦИЈАЛ-
НЕ И ЛОГАРИТАМ-
СКЕ ЈЕДНАЧИНЕ И 

НЕЈЕДНАЧИНЕ

●  Проширивање знања 
о експоненцијалним 
и логаритамским 
једначинама 

●  Упознавање са 
експоненцијалним 
и логаритамским 
неједначинама

●  реши експоненцијалне једначине
●  реши једноставније 

експоненцијалне неједначине
●  реши логаритамске једначине
●  реши једноставније логаритамске 

неједначине 

●  Експоненцијалне једначине
●  Екпоненцијалне неједначине
●  Логаритамске једначине
●  Логаритамске неједначине

ТРИГОНОМЕ-
ТРИЈА

●  Проширивање знања 
о тригонометријским 
функцијама

●  нацрта графике инверзних 
тригонометријских функција и 
наведе њихове основне особине

●  упрости израз применом формула 
за претварање производа у збир 
и обрнуто 

●  докаже једноставније идентитете 
применом формула за претварање 
производа у збир и обрнуто 

●  реши тригонометријску 
једначину

●  реши тригонометријску 
неједначину

●  Инверзне тригонометријске функције 
и њихови графици

●  Претварање производа 
тригонометријских функција у збир 
тригонометријских функција 

●  Претварање збира тригонометријских 
функција у производ 
тригонометријских функција

●  Тригонометријске једначине
●  Тригонометријске неједначине

СИСТЕМИ 
ЛИНЕАРНИХ 

ЈЕДНАЧИНА И 
ДЕТЕРМИНАНТЕ

●  Упознавање са појмом 
детерминанти и 
њиховим особинама

●  Проширивање знања о 
системима линеaрних 
једначина 

●  израчуна детерминанту реда 2 и 3 
●  примени особине детерминанти 

на израчунавање детерминанте
●  примени Крамерову теорему на 

решавање система линеарних 
једначина (до 3 непознате)

●  реши једноставније системе 
линеарних једначина са 
параметром

●  разматра решења система 
линеарних једначина у 
зависности од вредности реалног 
параметра

●  Детерминанте реда два и три
●  Особине детерминанти
●  Крамерова теорема за решавање 

система линеарних једначина
●  Решавање система линеарних 

једначина са реалним параметром
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ВЕКТОРИ

●  Проширивање знања о 
векторима

●  представи вектор у Декартовом 
координатном правоуглом 
систему у простору

●  дефинише скаларни, векторски и 
мешовити производ вектора

●  израчуна интензитет вектора
●  одреди скаларни, векторски и 

мешовити производ вектора који 
су задати координатама

●  утврди да ли су два вектора 
узајамно ортогонална

●  одреди угао између два вектора 
задата координатама

●  израчуна површину троугла и 
запремину паралелопипеда

●  Вектори, особине вектора
●  Скаларни производ вектора. 

Колинеарни вектори
●  Векторски производ вектора
●  Мешовити производ три вектора
●  Вектори у координатном систему
●  Скаларни производ вектора задатих 

координатама
Угао између два вектора
●  Векторски производ вектора задатих 

координатама
Површина троугла
●  Мешовити производ вектора задатих 

координатама.
Запремина паралелопипеда

●  Системи линеарних једначина 
и детерминанте: у делу теме који 
се односи на системе линеарних 
једначина са параметрима, разматрати 
системе са једним, највише два 
параметра.

●  Вектори: дефинисати колинеарне и 
компланарне векторе као и линеарну 
независност. Изразити векторе у 
координатном облику и пажњу 
усмерити на алгебарски приступ.

Праћење и вредновање
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
1. активност ученика на часу;
2. усмену проверу знања;
3. писмену провера знања;
4. тестове знања.

Оквирни број часова по темама
●  Ирационалне једначине и неједначине 

9 часова
●  Експоненцијалне једначине и 

неједначине 11 часова
●  Тригонометрија 15 часова
●  Системи линеарних једначина и 

детерминанте 9 часова
●  Вектори 14 часова

За реализацију 4 писмена задатка са 
исправкама планирана су 8 часова.

Кључни појмови садржаја: ирационалне, експоненцијалне, логаритамске и тригонометријске једначине и неједначине, детерми-
нанте, системи једначина, вектори и операције са векторима.

ИЗАБРАНА ПОГЛАВЉА МАТЕМАТИКЕ

Циљеви предмета: 

7. Развијање логичког и апстрактног мишљења;
8. Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко-логичког језика;
9. Оспособљавање за примену стечених знања како у математици тако и у осталим предметима;
10. Формирање основа за наставак образовања ;
11. Формирање математичке културе која подразумева свест о универзалности и примени математике и математичког начина мишљења;
12. Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности.

Годишњи фонд: 56 часова
Разред: Четврти

ТЕМА ЦИЉ 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

КОНУСНИ 
ПРЕСЕЦИ

●  Проширивање знања о 
аналитичкој геометрији

●  наброји конусне пресеке и нацрта 
одговарајуће слике

●  дефинише елипсу и наведе њену 
једначину 

●  одреди жиже, ексцентрицитет и 
директрисе елипсе

●  одреди једначину елипсе из 
задатих услова – једноставнији 
примери

●  испита међусобни положај праве 
и елипсе

●  одреди једначину тангенте елипсе 
из задатих услова 

●  дефинише хиперболу и наведе 
њену једначину 

●  одреди жиже, ексцентрицитет и 
директрисе хиперболе

●  одреди једначину хиперболе из 
задатих услова – једноставнији 
примери

●  испита међусобни положај праве 
и хиперболе

●  одреди једначину тангенте 
хиперболе из задатих услова

●  дефинише параболу и наведе 
једначину параболе

●  одреди жиже, ексцентрицитет и 
директрису параболе

●  одреди једначину параболе из 
задатих услова – једноставнији 
примери

●  испита међусобни положај праве 
и параболе

●  одреди једначину тангенте 
параболе из задатих услова 

●  Конусна површ. Конусни пресеци
●  Једначина елипсе
●  Особине елипсе (жиже, 

ексцентрицитет и директрисе)
●  Узајамни положај праве и елипсе
●  Једначина хиперболе
●  Особине хиперболе (жиже, 

ексцентрицитет, полуосе и асимптоте, 
директрисе)

●  Узајамни положај праве и хиперболе
●  Једначина параболе 
●  Особине параболе (жижа, параметар и 

директриса)
●  Узајамни положај праве и параболе

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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
●  теоријска настава (56 часова)

Место реализације наставе
Настава се реализује у учионици или 
кабинету за математику

Препоруке за реализацију наставе
●  образложити циљ предмета, начин и 

критеријум оцењивања
●  неопходна предзнања поновити уз 

максимално ангажовање ученика
●  подстицати ученике на размишљање и 

самостално закључивање
●  примењивати разноврсне облике и 

методе рада, како би се подстакла 
активност ученика

●  инсистирати на прецизности, 
тачности, систематичности и 
уредности у раду

●  упућивати ученике на претраживање 
различитих извора и примену 
савремених технологија 
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ИНТЕГРАЛИ

●  Стицање основних 
знања о интегралима

●  одреди примитивну функцију 
дате функције 

●  примени особине неодређеног 
интеграла

●  примени метод замене
●  примени метод парцијалне 

интеграције
●  дефинише одређени интеграл
●  примени Њутн-Лајбницову 

формулу
●  примени метод замене и метод 

парцијалне интеграције код 
одређеног интеграла

●  реши једноставније 
диференцијалне једначине 

●  израчуна површину равног лика
●  израчуна запремину обртног тела 
●  израчуна дужину лука криве

●  Примитивна функција. Неодређени 
интеграл

●  Основне особине неодређеног 
интеграла

●  Методи интеграције. Метод замене
●  Метод парцијалне интеграције
●  Дефиниција одређеног интеграла
●  Особине одређеног интеграла
●  Њутн-Лајбницова формула
●  Метод замене променљиве код 

одређеног интеграла
●  Парцијална интеграција код одређеног 

интеграла
●  Израчунавање површине равног лика
●  Запремина обртних тела
●  Дужина лука криве

●  Конусни пресеци
На почетку теме обновити праву и 
кружницу. Обрадити и примере у којима 
се одређују једначине заједничких 
тангенти кривих, угао између кривих 
и геометријско место тачака које 
испуњавају одређене услове.

●  Интеграли: потребно је јасно 
истаћи да је код диференцирања 
дата функција и треба одредити њен 
извод, а у случају интеграције дат 
је извод и треба одредити функцију. 
Тежиште треба да буде на разумевању 
различитих метода интеграције, 
а не на решавању компликованих 
интеграла. 

Праћење и вредновање
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
5. активност ученика на часу;
6. усмену проверу знања;
7. писмену провера знања;
8. тестове знања.
Оквирни број часова по темама
●  Конусни пресеци 22 часа
●  Интеграли 26 часова

За реализацију 4 писмена задатка са 
исправкама планирано је 8 часова

Кључни појмови садржаја: конусни пресеци, интеграли.

Назив предмета: БИОЛОГИЈА
Годишњи фонд часова: 66 или 56
Разред: Tрећи или четврти

Циљеви предмета: 

1. Схватање значаја молекуларне основе ћелије и гена за формирање особина живих бића и одржање живота;
2. Упознавање са основним правилима наслеђивања и узроцима варирања особина организама;
3. Упознавање са општим принципима генетике човека;
4. Упознавање са основним принципима еволуционе биологије.

ТЕМА ЦИЉ
ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 
ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Основе молекуларне 
биологије

●  Упознавање са 
предметом истраживања 
и значајем молекуларне 
биологије

●  Схватање концепта 
централне догме 
молекуларне биологије 

●  Разумевање значаја гена 
за формирање особина 
живих бића

●  Упознавање са 
процесима репликације, 
транскрипције и 
транслације

●  Разумевање 
значаја генетичког 
инжењеринга 
и молекуларне 
биотехнологије за жива 
бића

●  дефинише предмет истраживања 
и значај молекуларне биологије

●  формулише концепт централне 
догме молекуларне биологије

●  утврђује значај гена за 
формирање особина живих бића 
(посебно код човека)

●  анализира процесе репликације, 
транскрипције и транслације

●  образлаже начине настанка 
рекомбинантне ДНК и ГМО 

●  процењује позитивне и негативне 
ефекте генетичког инжењеринга 
и молекуларне биотехнологије на 
жива бића

●  Предмет истраживања и значај 
молекуларне биологије

●  Централна догма молекуларне 
биологије

●  Значај протеина за наследни материјал
●  Молекуларне основе наслеђивања-

нуклеинске киселине
●  Генетичка шифра
●  Појам и особине гена, генске 

мутације, геном, генотип
●  Хумани геном
●  Репликација
●  Транскрипција
●  Транслација
●  Рекомбинантна ДНК и генетички 

инжењеринг
●  Молекуларна биотехнологија
●  Историјат ГМО (генетички 

модификовани организми) и примери
●  Употреба ГМ хране

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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз комбинацију 
различитих облика наставног рада и 
врста наставе (дидактичких модела). 

Место реализације наставе
Кабинет за биологију, универзална 
учионица, адекватни објекти изван 
школског комплекса.

Праћење и вредновање
Евидентирање и оцењивање ученика 
(путем усмене и писане провере знања, 
тестирања, израде презентација и 
пројеката, организовања и учествовања 
у дебатама).

Оквирни број часова по темама
●  основе молекуларне биологије (15 

часова)
●  механизми наслеђивања особина (15 

часова)
●  основе генетике човека (13 часова)
●  основни принципи еволуционе 

биологије (13 часова)

Број часова по теми треба прилагодити 
годишњем фонду часова.
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Механизми 
наслеђивања 

особина

●  Упознавање са 
основним правилима 
наслеђивања

●  Упознавање са узроцима 
варијабилности особина 
организама у природи

●  објасни појмове: генерација, 
наслеђивање, хромозом, ген, 
генотип и фенотип

●  објасни Менделова правила 
наслеђивања 

●  објасни: интермедиарно, везано, 
кодоминантно и полигено 
наслеђивање

●  објасни облике интеракције 
међу генима (епистатични 
и хипостатични гени, 
комплементарни гени, 
инхибиторни гени, плејотропни 
ефекат гена)

●  објасни наслеђивања пола и 
наслеђивање полно везаних 
својстава

●  објасни факторе варијабилности 
организама у природи 
(комбинативно наслеђивање, 
модификације, мутације)

●  објасни природу и значај генских 
мутација

●  наведе врсте и последице 
хромозомских мутација 
(структурних и нумеричких)

●  објасни Харди-Вајнбергово 
правило 

●  објасни утицај мутација, 
миграција, селекције и 
генетичког дрифта на генетичку 
структуру популација

●  наведе начине вештачког 
оплемењивања биљака и 
животиња

●  објасни значај вештачке 
селекције и оплемењивања 
биљака и животиња

●  Механизми наслеђивања, хромозоми, 
ген, генотип, фенотип

●  Менделова правила наслеђивања 
●  Типови наслеђивања особина
●  Облици интеракције међу генима
●  Типови наслеђивања пола и полно 

везана својства
●  Узроци варијабилности организама у 

природи
●  Хромозомске мутације и мутагени 

агенси
●  Генске мутације
●  Генетичка условљеност канцера
●  Генетичка структура популација
●  Вештачка селекција и оплемењивање 

биљака и животиња

Препоруке за реализацију наставе
●  поштовање свих дидактичких 

принципа
●  применa наставних средстава, 

реализација теренске наставе, 
реализација биолошких наставних 
екскурзија

●  комбиновање различитих дидактичких 
модела (проблемска, тимска настава 
биологије)

●  реализација самосталних ученичких 
радова (есеји, презентације, реферати, 
пројекти, дебате)

Основе генетике 
човека

●  Упознавање са општим 
принципима генетике 
човека

●  Разумевање 
значаја генетичких 
саветовалишта

●  наведе методе изучавања у 
генетици човека

●  објасни појмове: кариотип, 
кариограм и идиограм

●  опише хромозоме човека и 
наслеђивање пола код човека 

●  наведе неколико особина човека 
које су детерминисане аутозомно 
доминантно и аутозомно 
рецесивно 

●  наведе особине човека које се 
наслеђују полно везане

●  објасни генетичку контролу 
развића и старења човека

●  објасни наслеђивање крвних 
група

●  наведе неке од последица 
промена у структури и 
броју хромозома код човека 
(анеуплоидије, мозаицизам, 
полиплоидије, миксоплоидије и 
химеризам)

●  наведе узроке који доводе 
до генских и хромозомских 
аберација код човека

●  објасни последице брака у 
сродству

●  објасни значај генетичких 
саветовалишта и раног откривања 
наследних болести

●  Методе изучавања у генетици човека
●  Хромозоми човека, појам кариотипа, 

кариограма и идиограма
●  Моногенско наслеђивање
●  Полигено наслеђивање
●  Генетичка контрола развојних процеса
●  Имуногенетика
●  Наслеђивање пола код човека и 

особина везаних за полне хромозоме

Основни принципи 
еволуционе 
биологије

●  Разумевање појава, 
процеса и односа у 
природи на основу 
биолошких закона 
модела и теорија

● дефинише појмове еволуције и 
филогенетског развоја живих бића
● наведе разлике Ламаркове, 
Дарвинове и савремене теорије 
еволуције
● наведе доказе савремене теорије 
еволуције
●  објасни који чиниоци мењају 

генетичку структуру популације 
и на који начин 

●  објасни начине настанка нових 
врста

●  опише порекло човека 

●  Абиогена еволуција, теорије и докази 
еволуције

●  Филогенетски развој живих бића
●  Генетичка структура популације
●  Генетичка равнотежа популације
●  Фактори који мењају генетичку 

структуру популације (селекција, 
мутације, миграције и генетички 
дрифт)

●  Постанак органских врста
● Порекло човека и утицај на правац и 
брзину еволуционих процеса

Кључни појмови садржаја: биолошки макромолекули, генетичка шифра, детерминација и развој особина, природна селекција, 
филогенетски развој живих бића.
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Назив предмета: МЕДИЦИНСКА ГЕОГРАФИЈА
Годишњи фонд часова: 
Разред: 

56
Четврти

Циљеви предмета: 

1. Уочавање и схватање корелативних односа између географије и медицине;
2. Разумевање утицаја физичко-географских фактора на здравље људи;
3. Разумевање утицаја друштвено-географских фактора на здравље људи;
4. Разумевање утицаја социјално-економских фактора на здравље људи;
5. Стицање нових знања о болестима у чијој етиологији значајну улогу имају географски фактори;
6. Стицање нових знања о могућностима лечења и унапређивања здравља уз помоћ фактора географске средине;
7. Примена стечених медицинско-географских знања у свом окружењу;
8. Стицање знања о значају очувања еколошке равнотеже;
9. Развијање самосвести, одговорно опхођење према себи и окружењу.

ТЕМА ЦИЉ 
ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 
ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Деловање времена и 
климе на организам 

човека

●  Разумевање појава, 
процеса и промена у 
атмосфери на основу 
познавања закона, 
теорија и модела 
природних наука 

●  наведе временске и климатске 
елементе који утичу на здравље 
човека (инсолација, температура 
ваздуха, ваздушни притисак, 
ветрови, влажност, облаци и 
облачност, падавине)

●  објасни утицај климатских 
типова на организам човека 
(медитеранска, планинска, 
континентална ...)

●  објасни промене у организму 
човека које настају са променом 
боравка у различитим 
климатским областима и значај 
аклиматизације

●  прати временска стања у локалној 
средини 

●  дефинише одлике микроклиме 
●  наведе основне карактеристике 

криптоклиме
●  разуме утицај ултраљубичастог, 

видљивог и инфрацрвеног 
зрачења на здравље људи

●  разуме утицај температуре, 
влажности ваздуха, ваздушног 
притиска, падавина и ветрова на 
здравље људи

●  зна појам и врсте атмосферских 
фронтова

●  зна која обољења спадају у 
метеоротропна

●  објасни савремене промене у 
атмосфери и њихов утицај на 
здравље људи

●  разуме утицај климатских 
промена на здравље људи

●  наведе загађиваче ваздуха и мере 
заштите

●  познаје облике штетног дејства 
загађујућих материја из ваздуха

●  Временски и климатски елементи и 
њихов утицај на организам човека

●  Типови климе – основне одлике
●  Појам микроклиме и криптоклиме и 

њихов значај за здравље људи
●  Утицај Сунчеве радијације 

(ултраљубичасто, видљиво и 
инфрацрвено зрачење) на здравље 
људи

●  Утицај температуре, влажности 
ваздуха, ваздушног притиска, 
падавина и ветрова на здравље људи

●  Атмосферски фронтови и здравље; 
Метеоротропна обољења

●  Климатске промене и здравље
●  Аерозагађење и здравље људи; Мере 

заштите и побољшања квалитета 
ваздуха

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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
●  теоријска настава (56 часова)

Место реализације наставе
●  Теоријска настава се реализује у 

учионици

Препоруке за реализацију наставе
●  Коришћење савремених електронских 

помагала, аналогних и дигиталних 
географских карата различитог 
размера и садржаја

●  Коришћење информација са 
Интернета 

●  Коришћење интерактивних метода 
рада

●  Коришћење основне литературе уз 
употребу савремених технологија за 
презентовање. 

Праћење и вредновање
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода
2. тестове знања

Оквирни број часова по темама
●  Деловање времена и климе на 

организам човека – 8 часова
●  Значај вода за здравље људи – 6 

часова
●  Рељеф, земљиште, биљни и 

животињски свет и њихов значај за 
здравље људи – 8 часова

●  Друштвено-географске 
карактеристике територије и утицај на 
здравље људи – 10 часова

●  Социјално-економске карактеристике 
територије и утицај на здравље људи 
– 8 часова

●  Савремене болести и ендемска 
подручја у нашој земљи – 10 часова

●  Географија здравља – 6 часова 

Значај вода за 
здравље људи

●  Разумевање појава, 
процеса и промена у 
хидросфери на основу 
познавања закона, 
теорија и модела 
природних наука 

●  схвата да су за очување здравља 
неопходне одговарајуће количине 
здравствено исправне воде за 
пиће

●  зна да наброји болести које се 
преносе водом

●  препознаје штетност сувише 
тврде/меке воде за пиће

●  зна да наведе болести изазване 
лошим хемијским саставом воде 
за пиће

●  објасни штетност купања у 
загађеној води

●  објасни штетност наводњавања 
пољопривредних култура 
загађеном водом

●  наведе загађиваче воде 

●  Вода као услов и фактор здравља
●  Хидричне епидемије
●  Тврдоћа воде и здравље
●  Болести изазване присуством штетних 

хемијских материја у води 
●  Проблем загађености вода: степен 

загађености, мере заштите и 
пречишћавања вода
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Рељеф, земљиште, 
биљни и 

животињски свет 
и њихов значај за 

здравље људи

●  Разумевање појава, 
процеса и промена у 
литосфери, педосфери 
и биосфери на основу 
познавања закона, 
теорија и модела 
природних наука 

●  објасни утицај рељефа кроз 
промене надморске висине на 
здравље људи – планинска болест 
и висинска терапија 

●  објасни утицај експозиције и 
нагиба терена на здравље људи, 
као и на изградњу стамбених и 
лечилишних објеката

●  познаје дејство појединих 
корисних и штетних макро 
и микроелемената (Mg, F, I, 
Se...) присутних у земљишту и 
подземним водама

●  зна које су опасне и штетне 
материје у земљишту

●  разликује природно од вештачког 
јонизујућег зрачења

●  разуме штетност радона по 
здравље

●  разликује позитивно и негативно 
дејство живог света на здравље

●  познаје више алергена биљног 
порекла (полени трава, дрвећа и 
корова, алергени буђи) и начин 
њиховог деловања на здравље

●  Утицај надморске висине, експозиције 
и нагиба терена на здравље људи

●  Медицинска географија и геохемија 
предела

●  Основне керактеристике земљишта и 
педолошки ризици по здравље човека

●  Природно јонизујуће зрачење; Утицај 
радона на здравље

●  Утицај живог света на здравље
●  Аероалергени биљног порекла

Друштвено-
географске 

карактеристике 
територије и утицај 

на здравље људи

●  Разумевање 
друштвених појава 
и процеса у сврху 
превенције и 
заштите здравља 
становништва

●  зна проблеме у вези са 
природним кретањем 
становништва наше земље 
(наталитет, морталитет, природни 
прираштај)

●  разуме утицај миграција 
на психофизичке особине 
становништва

●  анализира биолошку структуру 
становништва за потребе 
планирања здравствене службе, 
превенције и заштите

●  разуме разлике у оболевању и 
умирању припадника различитим 
структурама становништва 
(полна, старосна, професионална, 
расна, етничка, верска, 
образовна) 

●  зна утицај урбаних подручја на 
здравље људи

●  зна утицај руралних подручја на 
здравље људи

●  објасни како локација 
индустријских објеката утиче на 
здравље људи

●  објасни како правилан избор 
локације стамбених објеката 
утиче на здравље људи

●  разуме штетност неадекватне и 
нестручне употребе пестицида 
и вештачких ђубрива у 
пољопривреди

●  зна различите начине штетног 
деловања саобраћаја на живот и 
здравље људи (загађење животне 
средине, ширење заразних 
болести, саобраћајне несреће)

●  Природно кретање становништва 
Србије 

●  Механичко кретање становништва 
Србије 

●  Структуре становништва и здравље
●  Урбана и рурална насеља – савремене 

болести 
●  Индустрија као извор загађења 

животне средине – здравствени аспект 
●  Избор места стамбене и индустријске 

зоне у граду
●  Пољопривреда као извор загађења 

животне средине
●  Саобраћај и саобраћајна 

инфраструктура и здравље људи

Социјално-
економске 

карактеристике 
територије и утицај 

на здравље људи

●  Разумевање 
социјално-економских 
услова живота у 
сврху превенције 
и заштите здравља 
становништва

●  зна да објасни разлике у 
оболевању и умирању међу 
земљама са различитим 
животним стандардом

●  зна да наведе пример болести која 
одражава лоше социоекономске 
услове живота (туберкулоза)

●  објасни важност правилне 
исхране за здравље људи, тј. 
последице неправилне исхране

●  зна распрострањеност болести 
изазваних недовољном, односно 
претераном исхраном

●  објасни облике штетних утицаја 
пореклом из стамбене средине

●  зна врсте професионалних 
обољења, превенцију и заштиту

●  Значај животног стандарда за здравље; 
Социјално-економски услови живота, 
приступачност здравственој служби 
и могућности лечења у земљама са 
различитим животним стандардом

●  Савремено друштво и начини исхране
●  Географски размештај болести 

изазваних неправилном исхраном 
●  Утицај стамбених услова на здравље 

људи
●  Утицај радне средине на здравље 

људи



29. јул 2019.  ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИК Број 10 – Страна 99

Савремене болести и 
ендемска подручја у 

нашој земљи

●  Стицање знања о 
угрожености здравља 
савременог човека и 
настанку болести 

●  зна врсте и начине ширења 
заразних болести, као и њихову 
превенцију

●  зна начине ширења и превенције 
болести зависности

●  зна најзаступљеније незаразне 
узроке смрти у Србији и у свету 
(кардиоваскуларне, малигне 
болести)

●  зна размештај ендемских болести 
у нашој земљи (ендемска 
нефропатија, ендемска гушавост, 
ендемска флуороза...)

●  Врсте заразних болести, њихова 
распрострањеност у свету и у нашој 
земљи 

●  Болести зависности и њихова 
превенција 

●  Географски размештај незаразних 
обољења у свету и код нас

●  Ендемске болести и њихово 
распрострањење у нашој земљи

Географија здравља ●  Стицање знања о 
факторима географске 
средине који 
позитивно делују на 
здравље човека

●  објасни физичко-хемијска 
својства морске воде и утицај на 
здравље људи

●  објасни кретања морске воде и 
њихов утицај на здравље људи – 
таласотерапија

●  зна географски размештај 
климатских лечилишта у нашој 
земљи

●  зна индикације и 
контраиндикације појединих 
климатских лечилишта

●  објасни појам термалних и 
минералних вода

●  зна постанак и класификацију 
термалних и минералних вода

●  зна физичка и хемијска својства 
термалних и минералних вода

●  зна географски размештај 
термалних и минералних вода у 
Србији

●  зна географско распрострањење 
лековитог биља 

●  зна својства и делотворност 
појединачних биљних врста на 
организам човека 

●  разуме утицај фитонцида у 
заштити здравља људи

●  Благодети морског поднебља: 
физичко-хемијска својства воде, 
термичко и механичко дејство воде на 
организам; утицај приморске климе 
на здравље

●  Благотворно дејство планинске климе 
на организам човека; Географски 
размештај климатских лечилишта у 
нашој земљи

●  Постанак термалних и минералних 
вода и њихова физичко-хемијска 
својства

●  Класификација и географски 
размештај термалних и минералних 
вода у нашој земљи – балнеотерапија

●  Географски размештај бањских 
лечилишта у нашој земљи

●  Географска распрострањеност 
лековитог биља

●  Значај биљака за превенцију и 
заштиту здравља људи

Кључни појмови садржаја: утицај природних и друштвених карактеристика територије на здравље човека.

Назив предмета: ИСТОРИЈА (OДАБРАНЕ ТЕМЕ)

Циљеви учења: 

–  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.

Годишњи фонд часова: 66 или 56
Разред: Трећи или четврти

ТЕМА ЦИЉ
ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Село и град некад 
и сад

●  Проширивање знања 
о променама у начину 
живота градског и 
сеоског становништва 
кроз историју.

●  Уочавање сличности 
и разлика у животу 
градског и сеоског 
становништва кроз 
историју.

●  Разумевање односа села 
и града у прошлости и 
садашњости.

●  Стицање знања о 
миграцијама село – 
град као константним 
појавама у историји 
људског друштва.

●  Проширивање знања 
о животу сеоског и 
градског становништва 
у Србији у XIX и XX 
веку.

●  уочи основна обележја 
различитих типова насеља од 
праисторије до савременог доба;

●  изведе закључак о значају 
настанка градова; 

●  лоцира на историјској карти 
најзначајније античке, 
средњовековне и модерне градове 
у свету, Европи и Србији; 

●  опише начин живота у граду 
у различитим историјским 
периодима (на примеру 
Цариграда, Венеције, Фиренце, 
Париза, Лондона, Берлина, 
Њујорка, Москве, Санкт 
Петербурга…); 

●  опише начин живот у српским 
градовима у XIX и XX веку (на 
примеру Београда, Новог Сада, 
Ниша, Крагујевца...); 

●  опише начин живот у српским 
селима у XIX и XX веку;

●  Насеља у праисторији (примери 
Винче и Лепенског Вира).

●  Живот у античким градовима 
(примери Вавилона, грчких полиса, 
Александрије, Рима...).

●  Живот у средњовековним градовима 
и селима (примери Цариграда, 
Венеције, Фиренце, Париза, 
Лондона, Београда...; средњовековни 
замак – у миру и за време опсаде; 
положај зависног сељака – обавезе 
становништва, порез, присилни 
рад – изградња путева, насипа, 
утврђења...; становање – грађевински 
материјали, начин градње, разлика 
у начину становања између села и 
града и између богатих и сиромашних; 
хигијенски услови, опасност од 
епидемија...). 

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

Облици наставе: 
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
●  теоријска настава.

Место реализације наставе: 
●  Теоријска настава реализује се у 

учионици или одговарајућем кабинету.

Праћење и вредновање: 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
●  праћење остварености исхода
●  тестове знања.
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●  уочи сличности и разлике 
у начину живота у српским 
градовима и селима у XIX и XX 
веку; 

●  разуме значај и последице развоја 
модерних градова; 

●  образложи најважније узроке и 
последице миграција село–град;

●  уочи разлике у начину становања 
између села и града кроз 
историју;

●  уочи разлике у начину становања 
између припадника различитих 
друштвених слојева кроз 
историју.

●  Живот у градовима и селима у новом 
веку и савременом добу (примери 
Париза, Лондона, Берлина, Њујорка, 
Москве, Санкт Петербурга...; 
просторно и урбано планирање; 
индустријске четврти, радничка 
насеља и предграђа; боемске четврти; 
појава модерне инфраструктуре – 
водовод, канализација, метро, проблем 
загађења, одношење и складиштење 
отпада; становање – грађевински 
материјали, начин градње, развој 
грађевинске технике, врсте објеката 
и организација простора; разлика у 
начину становања између села и града 
и између припадника различитих 
друштвених слојева, миграције; 
осветљење – гас и струја; грејање, 
употреба соларне енергије, кућни 
апарати; оплемињивање стамбеног 
простора).

●  Живот у српским градовима и селима 
у XIX и XX веку (примери Београда, 
Новог Сада, Ниша, Крагујевца...; 
основни типови градских насеља 
– град, варош, варошица, „дивља” 
насеља; оријентални и европски 
утицаји; електрификација, јавни 
градски превоз – фијакери, трамваји, 
тролејбуси и аутобуси; основни 
типови сеоских насеља, обележја 
земљорадње, виноградарства и 
сточарства; задруга, моба, позајмица; 
пољопривредна оруђа, млинови, 
ветрењаче; миграције село – град, 
разлике у становању код Срба: 
дворци, градске куће, конаци, сеоске 
куће; дворови владара – Милоша, 
Михаила, Милана и Александра 
Обреновића, кнеза Александра 
и краљева Петра и Александра 
Карађорђевића, Николе Петровића, 
резиденције Јосипа Броза).

Оквирни број часова по темама: 
●  Свакој од четири теме које буду 

изабране треба посветити четвртину 
часова предвиђених наставним 
планом.

Препоруке за реализацију наставе: 
●  задатак наставника је да на почетку 

школске године од дванаест 
понуђених наставних тема, 
ученицима предложи шест, од којих 
ће они, као група, у складу са својим 
склоностима, изабрати четири, 

●  структура програма конципирана 
је с циљем да помогне наставнику 
у планирању непосредног рада 
са ученицима, олакшавајући му 
одређивање обима и дубине обраде 
појединих наставних садржаја, 

●  за сваку тематску целину дати су 
циљеви, исходи и садржаји, а исходи 
треба да послуже да наставни процес 
буде тако обликован да се наведени 
циљеви остваре, 

●  садржаје треба прилагођавати 
ученицима, како би најлакше и 
најбрже достигли наведене исходе, 

●  наставник има слободу да сам одреди 
распоред и динамику активности 
за сваку тему, уважавајући циљеве 
предмета, 

●  програм се може допунити 
садржајима из прошлости завичаја, 
чиме се код ученика постиже 
јаснија представа о историјској и 
културној баштини у њиховом крају 
(археолошка налазишта, музејске 
збирке), 

●  у школама на наставном језику неке 
од националних мањина могу се 
обрадити и проширени наставни 
садржаји из прошлости тог народа, 

●  важно је искористити велике 
могућности које историја као 
наративни предмет пружа у 
подстицању ученичке радозналости, 
која је у основи сваког сазнања, 

●  наставни садржаји треба да буду 
представљени као „прича” богата 
информацијама и детаљима, не зато да 
би оптеретили памћење ученика, већ 
да би им историјски догађаји, појаве 
и процеси били предочени јасно, 
детаљно, живо и динамично, 

●  посебно место у настави историје 
имају питања, како она која поставља 
наставник ученицима, тако и она која 
долазе од ученика, подстакнута оним 
што су чули у учионици или што су 
сазнали ван ње користећи различите 
изворе информација, 

●  добро осмишљена питања наставника 
имају подстицајну функцију за развој 
историјског мишљења и критичке 
свести, не само у фази утврђивања и 
систематизације градива, већ и у самој 
обради наставних садржаја, 

●  у зависности од циља који наставник 
жели да оствари, питања могу имати 
различите функције, као што су: 
фокусирање пажње на неки садржај 
или аспект, подстицање поређења, 
трагање за појашњењем, 

●  настава би требало да помогне 
ученицима у стварању што јасније 
представе не само о томе шта се 
десило, већ и зашто се то десило 
и какве су последице из тога 
проистекле, 

●  у настави треба што више користити 
различите облике организоване 
активности ученика (индивидуални 
рад, рад у пару, рад у групи, 
радионице или домаћи задатак), 

Култура одевања и 
исхране некад и сад

●  Проширивање знања 
о променама у начину 
одевања и исхрани кроз 
историју.

●  Уочавање промена у 
начину одевања код 
Срба кроз историју.

●  Уочавање улоге 
различитих културних 
утицаја на начин 
одевања и исхрану код 
Срба кроз историју.

●  уочи основна обележја културе 
одевања од антике до савременог 
доба;

●  идентификује основна обележја 
културе одевања код Срба кроз 
историју;

●  наведе и упореди разлике у 
начину одевања између села и 
града кроз историју;

●  наведе и упореди разлике 
у начину одевања између 
припадника различитих 
друштвених група кроз историју;

●  препозна и разуме утицаје 
различитих култура на начин 
одевања код Срба кроз историју;

●  препозна и разуме утицаје 
различитих култура на начин 
исхране код Срба кроз историју;

●  наведе и упореди карактеристике 
исхране у различитим 
историјским периодима.

●  Култура одевања од антике до данас 
(материјали, начин обраде и бојење, 
разлике у одевању код припадника 
различитих друштвених група; појава 
вештачких материјала, стилови у 
одевању, модне куће, појава модне 
индустрије, свакодневна и свечана 
одећа, џинс као карактеристика 
одевања младих у читавом свету; 
накит, фризуре, шминка, парфеми...). 

●  Одевање код Срба кроз историју 
(материјали и тканине – кудеља, 
конопља, чоја, крзно, кожа, лан, 
свила; разлика у одевању код Срба у 
Хабзбуршком и Османском царству, 
као и код припадника различитих 
друштвених група; грађанско одело 
и европски узори у облачењу српског 
грађанског сталежа; униформе 
државних чиновника, лекара, 
цариника, професора Лицеја и 
гимназија у обновљеној Србији; 
народна ношња, савремени начин 
одевања). 

●  Култура исхране од антике до данас 
(сакупљање и припремање намирница, 
лов и риболов, начини чувања 
хране, пиће, реконструкција могућег 
јеловника – двор, град, село; посни и 
мрсни циклуси; национална кухиња 
код Срба, утицаји других кухиња; 
конзумирање кафе и дувана, употреба 
источњачких зачина, понашање за 
столом, прибор за јело; кухињски 
апарати; ресторани „брзе хране”).
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 Војска, оружје и рат 
некад и сад

●  Проширивање знања о 
развоју војне технике 
и променама у начину 
ратовања кроз историју.

●  Проширивање знања о 
развоју војске и начину 
ратовања код Срба кроз 
историју.

●  Развијање критичког 
става према рату.

●  уочи основна обележја ратова и 
војне организације и технике од 
антике до савременог доба;

●  разуме утицај научно-
технолошких достигнућа на 
промене у начину ратовања кроз 
историју;

●  уочи карактеристике развоја 
оружја и војне организације;

●  уочи основна обележја војне 
организације код Срба кроз 
историју;

●  наведе и упореди карактеристике 
ратовања у различитим 
периодима; 

●  разуме улогу појединца у рату 
(војсковођа, официра, регрута, 
цивила);

●  аргументовано дискутује о рату и 
његовим последицама на живот 
људи. 

●  Војска, оружје и рат кроз историју 
(војничка опрема – одећа, оклопи, 
штитови, оружје; родови војске, 
опсадне справе, увежбавање 
ратничких вештина, витешки турнири, 
мегдани, појава ватреног оружја – 
од примитивних пушака аркебуза 
и мускета до разорне артиљерије; 
увођење стајаће војске, развој модерне 
војне стратегије и тактике – појава 
генералштаба, униформе и војна 
одликовања; војно образовање, живот 
војника у рату и миру; жене у војсци; 
међународне конвенције о правилима 
ратовања, највеће војсковође).

●  Војска код Срба кроз историју (српска 
војска у средњем веку – опрема, 
начин ратовања; Срби у аустријској 
и османској војсци; војска устаничке 
Србије; војна организација у XIX и 
XX веку у српској и југословенској 
држави; војно образовање – 
оснивање војне академије; српске 
и југословенске војне униформе и 
одликовања). 

●  да би схватио догађаје из прошлости, 
ученик треба да их „оживи у свом 
уму”, у чему велику помоћ може 
пружити употреба различитих 
историјских текстова, карата и 
других извора историјских података 
(документарни и играни видео и 
дигитални материјали, музејски 
експонати, илустрације), обилажење 
културно-историјских споменика и 
посете установама културе, 

●  треба искористити и утицај наставе 
историје на развијање језичке и 
говорне културе (беседништва), 
јер историјски садржаји богате и 
оплемењују језички фонд ученика, 

●  у раду са ученицима неопходно је 
имати у виду интегративну функцију 
историје, која у образовном систему, 
где су знања подељена по наставним 
предметима, помаже ученицима 
да постигну целовито схватање 
о повезаности и условљености 
географских, економских и културних 
услова живота човека кроз простор 
и време, 

●  пожељно је избегавати фрагментарно 
и изоловано учење историјских 
чињеница јер оно има најкраће 
трајање у памћењу и најслабији 
трансфер у стицању других знања и 
вештина, 

●  у настави треба, кад год је то могуће, 
примењивати дидактички концепт 
мултиперспективности, 

●  одређене теме, по могућности, 
треба реализовати са одговарајућим 
садржајима из сродних предмета, 

●  током рада са ученицима потребно 
је стално правити поређења са 
савременим добом, чиме се наглашава 
схватањe континуитета у развоју 
друштва и богатство садржаја из 
прошлости, 

●  задатак наставника је и да подстиче 
осамостаљивање ученика у 
прикупљању и сређивању историјских 
података, да их усмерава на различите 
изворе информација и подучава их 
како да се према њима критички 
односе, чиме се негује истраживачки 
дух и занимање за науку и подстиче 
развој мишљења заснованог 
на провереним чињеницама и 
аргументима, 

●  овај предмет пружа велике 
могућности за интеграцију школског 
и ваншколског знања ученика, 
за излазак из оквира школских 
уџбеника и учионица, укључивање 
родитеља и суграђана који поседују 
знања, колекције, књиге, филмове и 
другу грађу која може да помогне у 
реализацији програма, 

●  наставник треба да тежи комбиновању 
различитих метода рада (кратка 
предавања, гледање филмова, читање 
књига, дискусије, анализа писаних 
извора, слика и фотографија...), 

●  у извођењу наставе самостално 
истраживање ученика је најважније, 
без обзира на изабране методе рада, 
а наставникова је улога да организује 
наставу, пружи помоћ ученицима 
у раду (од давања информација до 
упућивања на изворе информација) и 
да подстиче интересовање ученика за 
предмет, 

●  у припреми и реализацији часова 
наставницима може користити 
следећа литература: 

Новац и банке кроз 
историју

●  Проширивање знања о 
улози новца и банака у 
економским системима 
кроз историју.

●  Усвајање знања о 
улози новца и банака у 
свакодневном животу 
некад и сад.

●  Проширивање знања 
о историји новца и 
развоју банкарства код 
Срба. 

●  уочи основне карактеристике 
и функције новца од антике до 
савременог доба;

●  изведе закључак о улози и значају 
банака кроз историју; 

●  уочи основна обележја историјата 
српског новца и банака кроз 
историју;

●  примени стечено знање о новцу и 
банкама у свакодневном животу. 

●  Нумизматика (као наука о постанку, 
развоју и употреби кованог новца).

●  Новац и банке у садашњости (новац 
као мера вредности, платежно 
средство и једно од обележја 
самосталности државе; банка као 
предузеће које тргује новцем; појмови 
– штедња, трезор, кредит, камата, 
деоница, инфлација, дефлација; 
фалсификовања новца, новац у 
савременом потрошачком друштву…).

●  Новац и банке у прошлости (историјат 
новца и банака – од старог века 
до данас; материјали од којих је 
израђиван новац, историјски феномен 
„кварења” новца; ликови и различити 
симболи на кованом и папирном 
новцу...).

●  Новац у Србији некад и сад (историјат 
новца од средњег века до данас; динар 
као званична валута модерне Србије; 
мотиви на новчаницама; настанак 
и развој Народне банке као прве 
финансијске институције у Србији).

Верски живот 
и обичаји кроз 

историју

●  Проширивање знања 
о веровањима и 
обичајима у прошлости 
и садашњости.

●  Уочавање прожимања 
веровања и културе кроз 
историју.

●  Сагледавање сличности 
и разлика у веровањима 
и обичајима некад и сад.

●  Проширивање знања 
о веровањима и 
обичајима код Срба 
кроз историју.

●  уочи основна обележја веровања 
од праисторије до савременог 
доба;

●  наведе и упореди карактеристике 
обичаја и веровања у различитим 
периодима;

●  идентификује сличности и 
разлике у обичајима различитих 
верских заједница; 

●  уочи утицај веровања и обичаја 
на културно стваралаштво;

●  разуме утицај и повезаност 
верских институција и верског 
живота кроз историју;

●  разуме утицај и повезаност 
верских институција и верског 
живота код Срба кроз историју;

●  препозна и разуме основне 
одлике верског живота и обичаја 
код Срба кроз историју.

●  Веровања у старом Египту и 
Месопотамији (загробни живот, 
балсамовање, хороскопи, астрологија, 
обреди и ритуални предмети...). 

●  Веровања старих Грка и Римљана 
(пророчишта, загробни живот, 
свештеници и свештенице, 
приношење жртве боговима...).

●  Религије Далеког истока.
●  Верски живот и обичаји у средњем 

веку (главне одлике хришћанства, 
ислама и јудаизма; обележја 
различитих верских конфесија – 
сличности и разлике у веровањима 
и обичајима; обележавање верских 
празника, страхови средњовековног 
човека).

●  Верски живот и обичаји у новом веку 
и савременом добу (верски идентитет, 
сличности и разлике између католика, 
протестаната, православаца, 
муслимана, Јевреја; атеизам).
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Образовање и 
васпитање кроз 

историју

●  Продубљивање знања о 
развоју образовања кроз 
историју.

●  Уочавање сличности и 
разлика у образовању и 
васпитању некад и сад.

●  Разумевање утицаја 
привредног развоја на 
квалитет образовања.

●  Продубљивање знања о 
развоју образовања код 
Срба кроз историју.

●  уочи основна обележја 
образовања и васпитања од 
антике до савременог доба;

●  опише развој система образовања 
и васпитања кроз историју;

●  опише развој система образовања 
и васпитања код Срба кроз 
историју;

●  упореди карактеристике 
образовања и васпитања у 
различитим периодима;

●  изведе закључак о значају 
образовања и васпитања у животу 
људи; 

●  препозна међусобну условљеност 
степена привредног развитка и 
квалитета образовања.

●  Образовање и васпитање у старом 
веку (Египат, Месопотамија, стара 
Грчка и Рим).

●  Образовање и васпитање у средњем 
веку (манастири као центри 
писмености и образовања; оснивање 
школа и универзитета, утицај цркве на 
образовање и васпитање...).

●  Образовање и васпитање у новом 
веку и савременом добу (појава 
штампарства и ширење писмености, 
улога цркве и државе – појава 
световног и обавезног образовања, 
школских уџбеника; положај ученика 
– награђивање и кажњавање, одевање 
ученика...). 

●  Образовање и васпитање код Срба 
(манастири као центри писмености 
и образовања; значај Хиландара, 
просветитељски рад у устаничкој 
Србији, оснивање световних школа, 
оснивање Лицеја, Велике школе и 
Београдског универзитета; један дан 
у школи, школска слава, одевање 
ученика, школовање женске деце; 
стипендирање ученика). 

 Д. М. Ацовић, Хералдика и Срби, 
Београд  2008.
 Д. Бабац, Специјалне јединице 
југословенске  војске у Априлском рату, 
Београд 2006.
 Д. Бабац, Ч. Васић, М. Марковић, 
 Црногорска војска 1896–1916, Београд 
2007. 
 Д. Бандић, Народна религија Срба у 100 
 појмова, Београд 2004.
 В. Бикић, Средњовековно село, Београд 
 2007.
М. Благојевић, Србија у доба Немањића, 
Београд 1989.
С. Бојанин, Забаве и светковине у 
средњовековној Србији (од краја XII до 
краја XV века), Београд 2005.
Е. Бухари, Наполеонова гардијска 
коњица, Београд 2006.
А. Веселиновић, Р. Љушић, Српске 
династије, Нови Сад 2001. 
П. Вилар, Злато и новац у повијести 
1450–1920, Београд 1990. 
А. Вулетић, Ј. Мијаиловић, Између 
посела и балова. Живот у Србији у 19. 
веку, Београд 2005.
Р. Вучетић, Престоница независне 
Србије (1878–1918), Београд 2008.
К. Гравет, Витезови, Београд 2006. 
С. Димитријевић, Средњовековни српски 
новац, Београд 1997.
Љ. Димић, Културна политика у 
Краљевини Југославији 1918–1941, I–III, 
Београд 1996.
А. Ђуровић, Модернизација образовања 
у Краљевини Србији 1905–1914, Београд 
2004.
Историја приватног живота, I-V, 
приредили Ф. Аријес и Ж. Диби, 
Београд 2000–2004. 
М. Јовановић-Стојимировић, Силуете 
старог Београда, Београд 2008.
Д. Косановић, Почеци кинематографије 
на тлу Југославије 1896–1918, Београд 
1985.
Лексикон српског средњег века, 
приредили С. Ћирковић и Р. Михаљчић, 
Београд 1999.
П. J. Марковић, Београд 1918–1941, 
Београд 1992.
П. J. Марковић, Београд између Истока 
и Запада 1948–1965, Београд 1996.
П. J. Марковић, Трајност и промена. 
Друштвена историја социјалистичке 
свакодневице у Југославији и Србији, 
Београд 2007. 
М. Милићевић, Грб Србије: развој кроз 
историју, Београд 1995. 
Ј. Миодраговић, Народна педагогија у 
Срба или како наш народ подиже пород 
свој, Београд 1914.
Д. Мрђеновић, А. Палавестра, Д. 
Спасић, 
Родословне таблице и грбови српских 
династија и властеле, Београд 1987. 
Образовање код Срба кроз векове, 
Београд  2001.
 Е. Пирсон, Стара Грчка, Београд 2006.
 Р. Плат, Свет филма, Београд 2006. 
 Приватни живот у српским земљама 
 средњег века, приредиле С. 
Марјановић-Душанић и Д. Поповић, 
Београд 2004.
 Приватни живот у српским земљама у 
 освит модерног доба, приредио А. 
Фотић, Београд 2005. 
 Приватни живот код Срба у 
деветнаестом  веку. Од краја 
осамнаестог века до Првог  светског 
рата, приредили А. Столић и  Н. 
Макуљевић, Београд 2006. 
 Приватни живот код Срба у 
двадесетом веку, приредио М. 
Ристовић, Београд 2007.
 Р. Радић, Страх у позној Византији I-II, 
 Београд 2000. 

Комуникације, 
путовања и туризам 

некад и сад

●  Уочавање значаја 
комуникација и њиховог 
развоја у историји 
друштва.

●  Разумевање утицаја 
комуникација 
на упознавање и 
приближавање држава, 
народа и њихових 
култура.

●  опише развој комуникација од 
праисторије до савременог доба;

●  наведе и упореди карактеристике 
комуникације у различитим 
периодима;

●  изведе закључак о значају 
комуникације у животу људи кроз 
историју; 

●  разуме последице развоја 
модерних комуникација; 

●  изведе закључак о утицају развоја 
комуникација на интеграцију 
сваке нације и друштва;

●  користи информације са 
историјске карте и повеже 
их са стеченим знањем о 
комуникацијама;

●  уочи утицај комуникација на 
приближавање држава, народа и 
њихових култура.

●  Комуникације, путовања и туризам 
кроз историју (утицај трговине и 
војних похода на развој комуникација; 
ходочашћа – света места, мисионари; 
значајни сајмови, развој поштанског, 
телеграфског, телефонског, 
железничког, аутомобилског и 
авионског саобраћаја; ауто и авио 
клубови, новине и новинарство, 
Интернет, откривање нових 
дестинација, гостионице и хотели, 
бање). 

Друштвени и 
породични живот 

кроз историју

●  Продубљивање знања 
о развоју друштвеног и 
породичног живота кроз 
историју.

●  Уочавање сличности и 
разлика у друштвеном 
и породичном живота 
некад и сад.

●  Проширивање знања 
о друштвеном и 
породичном животу код 
Срба кроз историју.

●  идентификује основна обележја 
друштвеног живота од антике 
до данас;

●  идентификује основна обележја 
породичног живота од антике до 
данас;

●  наведе основна обележја 
друштвеног живота код Срба кроз 
историју;

●  наведе основна обележја 
породичног живота код Срба кроз 
историју;

●  упореди карактеристике 
друштвеног и породичног живота 
у различитим периодима;

●  уочи сличности и разлике у 
начину обележавања празника 
кроз историју;

●  истакне одлике друштвеног 
и породичног живота данас у 
односу на раније епохе.

●  Друштвени живот од антике до 
данас (игре, гозбе, плес уз музику, 
музички инструменти, позориште, 
маскирање, трубадури, властеоске 
гозбе: жонглери, путујући свирачи 
и забављачи; балови, позориште 
у доба Шекспира и Молијера, 
настанак опере, књижевне дружине 
и читалишта, концерти, биоскопи, 
игре на срећу, савремена популарна 
музика).

●  Друштвени живот код Срба кроз 
историју (основни празници и њихов 
значај; утицај политичких прилика 
на празнике и празновања, радни 
и нерадни дани; различити облици 
друштвених активности на селу и у 
граду...). 

●  Породични односи од антике до 
данас (положај мушкарца, жене и 
детета, свадбени обичаји, однос према 
старијима, породични празници, 
традиционални и модерни погледи на 
породицу; промене у односима међу 
половима...). 

●  Породични односи код Срба кроз 
историју (положај мушкарца, жене и 
детета; свадбени обичаји, однос према 
старијима, породични празници – 
крсна слава...)
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Фотографија, филм, 
радио и телевизија 

кроз историју

●  Проширивање знања 
о развоју фотографије, 
филма, радија и 
телевизије кроз 
историју.

●  Разумевање утицаја 
фотографије, филма, 
радија и телевизије на 
друштвени, политички 
и културни живот.

●  Проширивање знања 
о развоју фотографије, 
филма, радија и 
телевизије у Србији.

●  Уочавање значаја 
фотографије, филма, 
радија и телевизије као 
историјских извора.

●  уочи основна обележја развоја 
фотографије, филма, радија и 
телевизије кроз историју;

●  изведе закључак о значају 
фотографије, филма, радија и 
телевизије у животу појединца и 
читавог друштва; 

●  изведе закључак о значају 
фотографије, филма, радија 
и телевизије као историјских 
извора; 

●  опише развој фотографије, 
филма, радија и телевизије у 
Србији; 

●  разуме последице развоја 
фотографије, филма, радија и 
телевизије.

●  Значај фотографије, филма, радија и 
телевизије (као техничких достигнућа, 
начина уметничког изражавања, 
средстава масовне комуникације, 
сазнавања и образовања, и као 
историјских извора).

●  Фотографија, филм, радио и 
телевизија кроз историју (развој – 
оптичка сочива, дагеротипија, мокра 
плоча, фото-апарат, филмска трака, 
покретне слике, биоскоп, радио 
таласи; прва филмска пројекција, 
филм као извор информација о 
догађајима; филм као масовна забава 
и индустрија; почетак ере звучног 
филма, појава анимираних филмова; 
појава колор филмова; филмски 
фестивали и награде; оснивање радио-
станица, појава телевизије; превласт 
телевизије над другим медијима у 
другој половини XX века; примери 
злоупотребе фотографије, филма, 
радија и телевизије у XX веку).

●  Фотографија, филм, радио и 
телевизија у Србији некад и сад 
(делатност дворског фотографа 
Анастаса Јовановића, породични 
фото-албуми, прва филмска 
пројекција у Србији 1896, први српски 
филмови и биоскопи; почетак рада 
прве радио-станице – Радио Београда 
1929, јавна демонстрација телевизије 
на сајму у Београду 1939, тајно 
праћење програма Радио Лондона за 
време окупације, оснивање Телевизије 
Београд 1958, кућни радио и ТВ 
апарати као показатељи животног 
стандарда).

 Р. Радић, Византија – пурпур и 
пeргамент,  Београд 2006. 
 Р. Радић, Цариград – приче са  Босфора, 
Београд 2007.
 Службено одело у Србији у 19. и 20. 
веку, Београд 2001. 
Д. Стојановић, Калдрма и асфалт. 
Урбанизација и европеизација Београда 
1890–1914, Београд 2008.
Ж. Стојановић, Папирни новац Србије и 
Југославије, Београд 1996.
Н. Томас, Д. Бабац, Армије на Балкану 
1914–1918, Београд 2006.
Џ. Харт, Стари Египат, Београд 2006.
Ф. Џајс, Витезови кроз историју, 
Београд 2003.
Ф. Џајс, Џ. Џајс, Живот у 
средњовековном граду, Београд 2004.Ф. 
Џајс, Џ. Џајс, Живот у средњовековном 
замку, Београд 2005.
Ф. Џајс, Џ. Џајс, Живот у 
средњовековном селу, Београд 2006. 
С. Џејмс, Стари Рим, Београд 2006.

Брига о телу и 
здрављу кроз 

историју

●  Продубљивање знања 
о развоју здравствене 
културе кроз историју.

●  Уочавање утицаја 
економског и културног 
развитка на степен 
здравствене културе.

●  Проширивање знања 
о развоју здравствене 
културе код Срба.

●  уочи основна обележја развоја 
здравствене културе од антике 
до данас;

●  уочи основна обележја развоја 
здравствене културе код Срба 
кроз историју;

●  наведе и упореди различите 
методе лечења кроз историју;

●  разуме повезаност степена 
економског и културног развитка 
и здравствене културе; 

●  разуме значај хуманитарних 
организација и њиховог 
деловања.

●  Брига о телу и здрављу од антике 
до данас (болести људи, хигијенски 
услови, епидемије, развој медицине, 
медицински инструменти, лекови 
и лековито биље, здравствене 
установе – манастирске болнице, 
санаторијуми, стационари, домови 
здравља, апотеке; начини здравствене 
заштите и превентиве, хуманитарне 
организације).

●  Брига о телу и здрављу код 
Срба (утицај животних услова и 
хигијенских прилика на појаву 
болести; најчешће болести и 
епидемије, народна медицина и 
надрилекарство, манастирске болнице; 
прве болнице и лекари, отварање 
болница у Србији у време кнеза 
Милоша, оснивање Медицинског 
факултета у Београду...).

Грбови и заставе 
некад и сад

●  Продубљивање знања о 
развоју грбова и застава 
и њиховом значају у 
историји.

●  Упознавање са развојем, 
улогом и значајем 
грбова и застава у 
прошлости српског 
народа.

●  уочи основна обележја развоја 
грбова и застава кроз историју;

●  уочи основна обележја развоја 
грбова и застава код Срба кроз 
историју;

●  изведе закључак о значају грбова 
и застава кроз историју; 

●  наведе најчешће хералдичке 
симболе;

●  опише изглед и порекло 
савременог српског грба и 
заставе.

●  Улога и значај грбова и застава (као 
симбола државе, нације, владара, 
војске, града, установе, предузећа, 
политичке организације, спортског 
друштва...; појава грбова у XII веку 
– породични грбови на штитовима 
као начин распознавања витезова 
на турнирима и у ратним походима; 
грбови на заставама, новцу, печатима, 
поштанским маркама, споменицима, 
шлемовима...; најчешћи хералдички 
симболи; појава првих застава – 
вексилум – застава римских царева, 
лабарум – застава Константина 
Великог; основни елементи застава).

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

●  Проширивање знања 
о развоју спортског 
живота кроз историју.

●  Уочавање сличности и 
разлика у спортским 
играма и надметањима 
некад и сад.

●  Проширивање знања 
о развоју спортског 
живота код Срба.

●  уочи основна обележја спорта од 
антике до савременог доба;

●  разуме улогу и значај спорта у 
људском друштву;

●  именује и опише спортске 
дисциплине заступљене на 
античким Олимпијским играма; 

●  наведе и упореди карактеристике 
спортских надметања у 
различитим периодима;

●  опише развој спортског живота 
код Срба.

●  Улога и значај спорта од антике 
до савременог доба (спорт као део 
бриге о здрављу и као забава; спорт 
и Олимпијске игре у античкој Грчкој 
као основ спортских игара савременог 
доба; спортска надметања кроз 
историју – најпопуларнији спортови, 
аматерски и професионални спорт, 
модерне Олимпијске игре).

●  Спорт код Срба кроз историју 
(народне и пастирске игре као 
прва спортска надметања, прва 
спортска друштва, оснивање Српског 
олимпијског клуба 1910, учешће на 
међународним такмичењима и велики 
успеси, спортска друштва и клубови; 
савремени спорт и спортски живот).

Кључни појмови садржаја: историјски извори, историјско истраживање.

Назив предмета: ХЕМИЈА
Годишњи фонд часова: 66 или 56 
Разред: Трећи или четврти
Циљеви предмета: 1. Развој система хемијског знања као подршке за даље професионално образовање на универзитетском нивоу;

2. Развој хемијске научне писмености и способности комуникације у хемији;
3. Развој одговорности, систематичности, прецизности и позитивног става према учењу;
4. Разумевање корисности од хемијске производње у савременом друштву;
5. Разумевање природних појава и процеса и хемијског приступа у њиховом изучавању;
6. Разумевање односа између структуре супстанци, њихових својстава као и могућности њихове примене;
7. Развој одговорног става према коришћењу супстанци у свакодневном животу; 
8. Развој осетљивости за проблеме и способности решавања проблема , логичког и критичког мишљења;
9. Развој свести о повезаности хемије у систему природних наука са техничко-технолошким, социо-економским и друштвеним наукама;
10. Развој свести о сопственом знању и потреби за перманентним хемијским образовањем. 

ТЕМА ЦИЉ
ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-
МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ 

ПРОГРАМА

Дисперзни системи

●  Разумевање 
корпускуларног 
концепта преко 
односа компоненти у 
дисперзном систему

●  Разумевање односа 
између квалитативног 
састава дисперзног 
система и његових 
својстава

●  Разумевање односа 
између квантитативног 
састава дисперзног 
система и његових 
својстава

●  Разумевање 
значаја примене 
дисперзних система у 
свакодневном животу и 
професионалном раду

●  изводи израчунавања у 
којима користи податке о 
растворљивости супстанце на 
датој температури 

●  објасни утицај температуре на 
растворљивост супстанци

●  израчуна масени процентни 
садржај раствора, количинску 
концентрацију, масену 
концентрацију и молалност 
раствора

●  прерачуна један начин 
исказивања садржаја раствора 
у други

●  израчуна садржај раствора 
добијеног разблаживањем

●  израчуна садржај раствора 
добијеног мешањем два раствора 
исте супстанце различитог 
садржаја

●  објасни снижење тепмпературе 
мржњења, повишење 
температуре кључања раствора у 
односу на растварач 

●  објасни феномен осмотског 
притиска раствора

●  одреди температуру мржњења 
раствора неелектролита 

●  одреди температуру кључања 
раствора неелектролита 

●  израчуна осмотски притисак у 
раствору неелектролита

●  Класификације дисперзних система
●  Раствори и растворљивост
●  Квалитативни и квантитативни састав 

раствора
●  Разблаживање раствора 
●  Колигативна својства раствора 

неелектролита
 

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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
●  теоријска настава 
●  демонстрациони огледи

Место реализације наставе
Теоријска настава се реализује у
●  одговарајућем кабинету
●  специјализованој учионици
●  учионици

Препоруке за реализацију 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

●  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 корисност и штетност 
хемијских производа по здравље људи

- Указивати на повезаност хемије 
са техничко-технолошким, социо-
економским и друштвеним наукама
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Раствори 
електролита 

●  Разумевање значаја 
примене раствора 
електролита у 
свакодневном животу и 
професионалном раду

●  објасни електролитичку 
дисоцијацију

●  хемијским једначинама представи 
електролитичку дисоцијацију 
јаких и слабих електролита

●  примени степен дисоцијације као 
критеријум за процену јачине 
електролита

●  израчунава концентрацију јона 
у растворима јаких и слабих 
електролита на основу степена 
дисоцијације

●  примени константу дисоцијације 
као критеријум за процену јачине 
електролита

●  објасни јонски производ воде 
●  израчунава концентрације 

водоникових и хидроксидних јона 
у растворима слабих киселина 
и база на основу константе 
дисоцијације

●  објасни феномен хидролизе соли
●  тумачи појмове : киселина, база, 

амфолит и конјуговани пар у 
светлу протолитичке теорије

●  објасни деловање пуферских 
система по теорији 
електролитичке дисоцијације

●  објасни деловање пуферских 
система по протолитичкој теорији

●  зна пуферске системе телесних 
течности

●  израчунава концентрацију 
водоникових и хидроксидних 
јона у пуферским системима

●  израчуна промену pH вредности 
пуферског система по додатку 
јаке киселине или јаке базе

●  објасни разлику колигативних 
својстава раствора електролита и 
неелектролита

●  одреди температуру мржњења 
раствора електролита 

●  одреди температуру кључања 
раствора електролита 

●  израчуна осмотски притисак у 
раствору неелектролита

●  Електролитичка дисоцијација
●  Јаки и слаби електролити
●  Степен електролитичке дисоцијације
●  Константа дисоцијације
●  Јонски производ воде и pH вредност
●  Хидролиза соли
●  Протолитичка теорија киселина и база 
●  Пуферски системи
●  Колигативна својства раствора 

електролита 

Праћење и вредновање
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
●  усмену проверу знања
●  писану проверу знања

Број часова по темама: 
Дисперзни системи (12)
Раствори електролита (22) 
Стехиометријска израчунавања (22)
Број часова по темама прилагодити 
укупном броју часова

Стехиометријска 
израчунавања

●  Разумевање концепта 
одржања материје кроз 
принципе одржања масе 
и енергије

●  Разумевање 
корпускуларног 
концепта у процесу 
одигравања хемијских 
реакција

●  објасни квалитативно и 
квантитативно значење хемијских 
формула

●  израчуна масени елементарни 
састав једињења на основу 
молекулске формуле

●  одреди емпиријску формулу 
једињења на основу масених 
односа елемената у њему

●  одреди емпиријску формулу 
једињења на основу масеног 
елементарног процентног састава 
једињења

●  објасни квалитативно и 
квантитативно значење хемијске 
једначине

●  пише хемијске једначине важних 
хемијских реакција

●  одреди коефицијенте у хемијским 
једначинама

●  тумачи појам оксидациног броја
●  разликује оксидационо и 

редукционо средство у реакцији 
оксидоредукције

●  примени метод електронског 
биланса за одређивање 
коефицијената у једначини 
реакције оксидоредукције

●  врши израчунавања из хемијских 
једначина на основу количинских, 
масених односа и односа броја 
честица реактаната и продуката у 
реакционом систему

●  Основни хемијски закони
●  Квалитативно и квантитативно 

значење хемијских формула
●  Квалитативно и квантитативно 

значење хемијских једначина
●  Типови хемијских реакција-

оксидоредукционе реакције 
●  Стехиометријска израчунавања на 

основу хемијских једначина

Кључни појмови садржаја: раствори, растворљивост, колигативна својства раствора, састав раствора, електролити, pH вредност, 
хидролиза соли, пуферски системи и стехиометријска израчунавања. 
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Назив предмета: ХЕМИЈА БИОМОЛЕКУЛА
Годишњи фонд часова: 66 или 56
Разред: Трећи или четврти

Циљеви предмета: 

1. Развој система хемијског знања као подршке за даље професионално образовање на универзитетском нивоу;
2. Развој хемијске научне писмености и способности комуникације у хемији;
3. Развој одговорности, систематичности, прецизности и позитивног става према учењу;
4. Разумевање корисности од хемијске производње у савременом друштву;
5. Разумевање природних појава и процеса и хемијског приступа у њиховом изучавању;
6. Разумевање односа између структуре супстанци, њихових својстава као и могућности њихове примене;
7. Развој одговорног става према коришћењу супстанци у свакодневном животу; 
8. Развој осетљивости за проблеме и способности решавања проблема , логичког и критичког мишљења;
9. Развој свести о повезаности хемије у систему природних наука са техничко-технолошким, социо-економским и друштвеним наукама;
10. Развој свести о сопственом знању и потреби за перманентним хемијским образовањем. 

ТЕМА ЦИЉ
ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Угљени хидрати

●  Разумевање 
условљености 
физичких и хемијских 
својстава угљених 
хидрата природом 
функционалних група, 
њиховим положајем и 
њиховом интеракцијом 
унутар молекула

●  Разумевање феномена 
изомерије, посебно 
оптичке изомерије и 
аномерије

●  Развијање система 
критеријума за 
класификације угљених 
хидрата

●  Развој хемијске 
научне писмености 
и способности 
комуникације у 
хемији коришћењем и 
применом Фишерових и 
Хејвортових формула

●  Разумевање биолошког 
значаја угљених хидрата 

●  Разумевање значаја 
примене угљених 
хидрата у струци и у 
свакодневном животу

●  Фишеровим пројекционим 
формулама представи структуру 
молекула моносахарида

●  објасни настајање цикличних 
(полуацеталних и полукеталних) 
облика молекула моносахарида

●  Хејвортовим перспективним 
формулама прикаже цикличне 
форме молекула моносахарида

●  објасни разлику између 
Фишерових и Хејвортових 
формула моносахарида

●  објасни појам аномерије
●  хемијским једначинама 

представи: дехидратацију, 
епимеризацију, грађење 
гликозида, редукцију и 
оксидацију моносахарида

●  тумачи биолошки значај 
моносахарида

●  објасни настајање гликозидне 
везе међу молекулима 
моносахарди

●  објасни појам редукујућих и 
нередукујућих дисахарида

●  хемијском једначином представи 
реакцију хидролизе гликозидне 
везе у молекулима олигосахарида

●  тумачи биолошки значај 
олигосахарида

●  објасни структуру скроба, 
гликогена и целулозе

●  представи гликозидне везе у 
молекулима полисахарида

●  разликује полисахариде по 
физичким својствима 

●  тумачи биолошки значај 
полисахарида 

Хемијска структура и својства 
моносахарида: пенотозе (рибоза и 
дезоксирибоза), хексозе (глукоза, 
маноза, фруктоза) 
●  Хемијска структура и својства 

олигосахарида: малтоза, лактоза, 
сахароза

●  Хемијска структура и својства 
полисахарида: скроб, целулоза, 
гликоген

Улога угљених хидрата

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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
●  теоријска настава 
●  демонстрациони огледи
Место реализације наставе

Теоријска настава се реализује у
●  одговарајућем кабинету
●  специјализованој учионици
●  учионици

Препоруке за реализацију наставе
●  Неопходна предзнања поновити уз 

максимално ангажовање ученика
●  Ново градиво обрадити увођењем 

што више примера из реалног живота 
и праксе и подстицати ученике 
на размишљање и самостално 
закључивање

●  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 корисност и штетност 
хемијских производа по здравље људи

- Указивати на повезаност хемије 
са техничко-технолошким, социо-
економским и друштвеним наукама

Праћење и вредновање
●  усмену проверу знања
●  писану проверу знања

Број часова по темама: 
Угљени хидрати (16)
Липиди (12) 
Протеини (18)
Нуклеинске киселине (8)
Витамини (2)

Број часова по темама прилагодити 
укупном броју часова.

Липиди

●  Разумевање 
условљености физичких 
и хемијских својстава 
липида структуром 
њихових молекула

●  Развијање система 
критеријума за 
класификације липида

●  Разумевање биолошког 
значаја липида 

●  Разумевање значаја 
примене липида 
у струци и у 
свакодневном животу

●  разуме критеријуме за 
класификацију липида

●  објасни хемијску структуру 
осапуњивих липида

●  класификује осапуњиве липиде 
према хемијском саставу

●  тумачи биолошки значај 
масти и уља, фосфоглицерида, 
сфинголипида и воскова

●  објасни хемијску структуру 
неосапуњивих липида

●  разликује стероле, жучне 
киселине и стероидне хормоне

●  тумачи биолошки значај 
холестерола, жучних киселина и 
стероидних хормона

●  Класификације липида
●  Хемијска структура осапуњивих 

липида
●  Хемијски састав воскова
●  Хемијска структура неосапуњивих 

липида
●  Стероидни хормони
●  Биолошки значај липида
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Протеини

●  Разумевање 
условљености физичких 
и хемијских својстава 
аминокиселина и 
протеина природом 
функционалних група 
и њиховим положајем у 
молекулу

●  Развијање система 
критеријума за 
класификације 
аминокиселина и 
протеина 

●  Разумевање биолошког 
значаја аминокиселина 
и протеина 

●  Разумевање значаја 
примене протеина у 
струци и у свакодневом 
животу

●  објасни физичка својства 
аминокиселина

●  Тумачи појам изоелектричне 
тачке катјонског, анјонског 
и цвитерјонског облика 
аминокиселине

●  класификује аминокиселине и 
протеинске аминокиселине

●  објасни примарну, секундарну, 
терцијарну и кватернерну 
структуру протеина

●  класификује протеине према 
хемијској структури и према 
биолошкој функцији

●  наведе најзначајније бојене 
реакције протеина

●  разуме структуру ензима
●  користи номенклатуру ензима
●  објасни механизам дејства ензима
●  наведе факторе који утичу на 

активност ензима

●  Аминокиселине као структурне 
јединице протеина

●  Кисело-базна својства аминокиселина
●  Растворљивост амино киселина
●  Бојене реакције на протеине
●  Улога различитих протеина: ензими, 

заштитни протеини, хормони, 
токсини, структурни протеини

●  Ензими- механизам дејства, фактори 
који утичу на активност ензима, 
номенклатура

Нуклеинске 
киселине

●  Разумевање 
условљености физичких 
и хемијских својстава 
нуклеозида, нуклеотида 
и нуклеинских киселина 
структуром њихових 
молекула

●  Разумевање биолошког 
значаја ДНК и РНК

●  објасни разлику између 
пуринских и пиримидинских база

●  пише формуле нуклеозида
●  пише формуле нуклеотида
●  објасни структуру нуклеинских 

киселина
●  тумачи разлику у структури ДНК 

и РНК
●  објасни биолошки значај и 

функцију нуклеинских киселина

●  Структурне јединице нуклеинских 
киселина

●  Пуринске и пиримдинске базе
●  Нуклеозиди, нуклеотиди, нуклеинске 

киселине
●  Структура и функција ДНК и РНК

Витамини 

●  Разумевање 
условљености физичких 
и хемијских својстава 
витамина структуром 
њихових молекула

●  Разумевање биолошког 
значаја витамина 

●  објасни биолошки значај 
витамина

●  примењује номенклатуру 
витамина

●  тумачи физичка својства 
липосолубилних витамина 

●  објасни хемијску структуру 
витамина А1 и његовог 
провитамина 

●  тумачи физичка својства 
хидросолубилних витамина 

●  објасни хемијску структуру 
витамина С

●  објасни улогу антиоксиданаса у 
биолошким системима

●  Биолошки значај витамина 
●  Номенклатура витамина
●  Хемијска структура липосолубилних 

витамина
●  Хемијска структура хидросолубилних 

витамина

Кључни појмови садржаја: угљени хидрати, липиди, протеини, нуклеинске киселине и витамини. 

Назив предмета: ФИЗИКА
Годишњи фонд часова: 66 
Разред: Трећи

Циљеви предмета: 

1. Развијање функционалне писмености – природно-научнe и техничкe;
2. Проширивање и продубљивање знања о основним физичким појавама значајним за струку и разумевање основних физичких закона;
3. Развијање логичког и апстрактног мишљења и критичког става у мишљењу;
4. Развијање свести о значају експеримента при упознавању, разумевању и проверавању физичких законитости;
5. Стицање способности за уочавање, формулисање и решавање једноставнијих проблема у струци;
6. Схватање значаја физике за технику и природне науке;
7. Развијање способности и вештина за примену знања из физике у струци;
8. Стицање знања о природним ресурсима, њиховој ограничености и одрживом коришћењу;
9. Развијање правилног односа ученика према заштити, обнови и унапређењу животне средине;
10. Стицање основних сазнања о процесима и производима различитих технологија;
11. Развијање радних навика и одговорности.

ТЕМА ЦИЉ
ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Закони одржања

●  Схватање значаја закона 
одржања у физици

●  разуме општи карактер и значај 
закона одржања у физици 

●  зна основне законе одржања
●  разликује еластичан и 

нееластичан судар
●  изведе лабораторијску вежбу, 

правилно и безбедно рукује 
наставним средствима, изврши 
потребне прорачуне и израчуна 
грешке при мерењу

●  Закон одржања масе, наелектрисања, 
енергије...

●  Изолован систем. Закони одржања 
импулса и момента импулса

●  Закон одржања енергије у механици
●  Еластичан и нееластичан судар
●  Демонстрациони огледи: 
- Закони одржања импулса (помоћу 
куглице са опругом или колица са 
епруветом у којој се вода загрева и 
испарава)
- Закон одржања енергије. Максвелов 
диск
●  Лабораторијска вежба: 
- Провера закона одржања енергије 
(колица са тегом)

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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
●  теоријска настава са 

демонстрационим огледима (60 
часова)

●  Лабораторијске вежбе (6 часова)

Место реализације наставе
●  Настава се реализује у учионици или 

у кабинету за физику
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Основе молекулско 
кинетичке теорије 
гасова

●  Стицање знања о 
молекулској структури 
супстанције и 
међумолекулским 
силама

●  Разумевање основних 
параметара гасног 
стања и гасних закона 

●  зна молекулску структуру 
супстанције и разуме деловање 
међумолекулских сила

●  разуме топлотно кретање 
молекула 

●  разуме појам идеалног гаса
●  разуме и користи основне 

параметре гасног стања: 
притисак, запремина, 
температура

●  разуме изопроцесе и гасне законе
●  изведе лабораторијску вежбу, 

правилно и безбедно рукује 
наставним средствима, изврши 
потребне прорачуне и израчуна 
грешке при мерењу

●  Молекулска структура супстанције. 
Међумолекулске силе

● Топлотно кретање молекула. 
Температура (термометри). 
●  Расподела молекула по брзинама
●  Идеалан гас. Притисак гаса
●  Једначина стања идеалног гаса. 

Изопроцеси и гасни закони
●  Демонстрациони огледи: 
–  Брауново кретање. Рејлијев оглед
- Изотермски процес
●  Лабораторијска вежба: 
–  Провера Шарловог закона

Препоруке за реализацију наставе
●  користити сва доступна наставна 

средства
●  користити мултимедијалне 

презентације
●  упућивати ученике да користе 

интернет и стручну литературу
●  подстицати ученике да раде рачунске 

задатке
●  примењивати рад у паровима и рад у 

мањим групама
●  мотивисати ученике да самостално 

решавају проблеме користећи 
истраживачки приступ научном 
образовању 

●  континуирано упућивати ученике на 
примену физике у будућем позиву и 
свакодневном животу кроз примере 
из праксе

Праћење и вредновање
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
●  праћење остварености исхода
●  тестове знања

Оквирни број часова по темама  
●  Закони одржања (16 часова)
●  Основе молекулско кинетичке теорије 

гасова (20 часова)
●  Флуиди (течности и гасови) (24 

часова)

Напомена: Пре обраде наставних 
садржаја треба обновити физичке 
величине и законитости, које су у 
непосредној вези са тим садржајем.

Флуиди (течности и 
гасови)

●  Проширивање и 
продубљивање знања 
из статике и динамике 
флуида са посебним 
нагласком на примену 
у струци

●  Стицање знања о 
кретању тела кроз 
течности и гасове и 
примена у струци

●  разуме модел флуида и зна 
основне законе статике флуида

●  решава проблеме везане за 
динамику флуида и примењује 
хидродинамичке законе у струци

●  разуме кретање вискозних 
течности 

●  разуме кретање тела кроз 
течности и гасове и стечена 
знања примењује у струци

●  разуме појам површинског 
напона течности

●  изведе лабораторијску вежбу, 
правилно и безбедно рукује 
наставним средствима, изврши 
потребне прорачуне и израчуна 
грешке при мерењу

●  Модел флуида. Статика флуида 
(Паскалов закон, хидростатички и 
аеростатички притисак, сила потиска)

●  Динамика флуида (једначина 
континуитета, Бернулијева једначина)

●  Вакуум пумпе у медицинској 
инструментацији

●  Кретање вискозне течности . 
Ламинарно и турбулентно кретање, 
Рејнолдсов број. Проток (Поазјеов 
закон)

●  Протицање крви кроз крвне судове. 
Пулсни талас. Турбуленције у 
крвотоку

●  Кретање тела кроз течност или гас 
(Стоксов закон)

●  Физички модел крвних судова, 
рад срца. Мерач крвног притиска, 
класични и дигитални

●  Површински напон течности. 
Квашење и Лапласов притисак

●  Капиларне појаве. Примена Лапласове 
једначине у медицини

●  Гасна емболија
Демонстрациони огледи: 
- Архимедов закон
- Истицање вискозне течности
- Слободни пад куглице у вискозној 
средини
- Апарат за мерење крвног притиска 
(принцип рада и техника мерења)
- Површински напон и капиларне 
појаве. Спојени судови

Кључни појмови садржаја: закони одржања, основе молекулско кинетичке теорије гасова, флуиди (течности и гасови).

Назив предмета: ФИЗИКА
Годишњи фонд часова: 56 
Разред: Четврти

Циљеви предмета: 

1. Развијање функционалне писмености – природно-научнe и техничкe;
2. Проширивање и продубљивање знања о основним физичким појавама значајним за струку и разумевање основних физичких закона;
3. Развијање логичког и апстрактног мишљења и критичког става у мишљењу;
4. Развијање свести о значају експеримента при упознавању, разумевању и проверавању физичких законитости;
5. Стицање способности за уочавање, формулисање и решавање једноставнијих проблема у струци;
6. Схватање значаја физике за технику и природне науке;
7. Развијање способности и вештина за примену знања из физике у струци;
8. Стицање знања о природним ресурсима, њиховој ограничености и одрживом коришћењу;
9. Развијање правилног односа ученика према заштити, обнови и унапређењу животне средине;
10. Стицање основних сазнања о процесима и производима различитих технологија;
11. Развијање радних навика и одговорности.

ТЕМА ЦИЉ
ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Структура и основна 
својства чврстих 
тела

●  Стицање знања о 
структури чврстих тела

●  Разумевање физичких 
промена које настају 
при деформацији и 
загревању чврстих тела

●  разуме структуру чврстих тела и 
међумолекулске силе 

●  разликује кристална и аморфна 
тела и зна основна својства 
кристалне структуре

●  разуме Хуков закон и зна да га 
примени у струци

●  зна законе топлотног ширења 
чврстих тела

●  схватање промене агрегатног 
стања чврстих тела

●  Кристална и аморфна тела. Основна 
својства кристалне структуре

●  Механичке деформације тела. Хуков 
закон – примена на кости и мишиће

●  Топлотно ширење чврстих тела. 
Закони линеарног и запреминског 
ширења чврстих тела

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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
●  теоријска настава са 

демонстрационим огледима (49 
часова)

●  Лабораторијске вежбе (7 часова)
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●  изведе лабораторијску вежбу, 
правилно и безбедно рукује 
наставним средствима, изврши 
потребне прорачуне и израчуна 
грешке при мерењу

●  Промене агрегатних стања чврстих 
тела и њихов графички приказ. 
Специфичне топлоте фазних прелаза

●  Демонстрациони огледи: 
- Образовање кристала (хидрохинон – 
микропројекције)
- Ширење чврстих тела при загревању
●  Лабораторијска вежба: 
 – Одређивање модула
 еластичности жице

Место реализације наставе
●  Настава се реализује у учионици или 

у кабинету за физику

Препоруке за реализацију наставе
●  користити сва доступна наставна 

средства
●  користити мултимедијалне 

презентације
●  упућивати ученике да користе 

интернет и стручну литературу
●  подстицати ученике да раде рачунске 

задатке
●  примењивати рад у паровима и рад у 

мањим групама
●  мотивисати ученике да самостално 

решавају проблеме користећи 
истраживачки приступ научном 
образовању 

●  континуирано упућивати ученике на 
примену физике у будућем позиву и 
свакодневном животу кроз примере 
из праксе

Праћење и вредновање
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
●  праћење остварености исхода
●  тестове знања

Оквирни број часова по темама  
●  Структура и основна својства чврстих 

тела (10 часова)
●  Електростатика и електродинамика 

(15 часова)
●  Таласна оптика (13 часова)
●  Елементи квантне физике (11 часова)

Електростатика и 
електродинамика

●  Продубљивање знања 
из електростатике и 
електродинамике

●  разуме и зна да решава проблеме 
везане за појмове: јачина 
електричног поља, потенцијална 
енергија, потенцијал, напон...

●  разуме појмове енергија 
електричног поља и густина 
енергије

●  зна шта је електрични дипол и 
какав је утицај електричног поља 
на дипол 

●  разуме утицај електричног поља 
на проводнике и изолаторе 
(диелектрике) 

●  зна шта је кондензатор и разуме 
појам електричне капацитивности

●  разуме појмове: јачина и густина 
електричне струје, напон и 
електромоторна сила (ЕМС)

●  зна основне законе једносмерне 
струје

●  зна основне карактеристике 
електричне струје у течностима 
и гасовима

●  изведе лабораторијску вежбу, 
правилно и безбедно рукује 
наставним средствима, изврши 
потребне прорачуне и израчуна 
грешке при мерењу

●  Електрично поље. Јачина поља, 
линије сила 

● Потенцијална енергија, потенцијал, 
напон. Еквипотенцијалне површине
●  Електрични дипол (диполни момент, 

деловање електричног поља на 
дипол). 

●  Проводник у електричном пољу
●  Електрично поље у диелектрику
●  Електрична капацитивност 

проводника и кондензатора. Раван 
кондензатор

●  Енергија електричног поља, густина 
енергије

●  Јачина и густина електричне струје. 
Напон и ЕМС

●  Омов закон (за део кола и за цело 
коло). 

●  Електрична отпорност и 
проводљивост проводника

●  Џул-Ленцов закон. Кирхофова 
правила

●  Електрична струја у течностима (на 
пример, крв...)

●  Дејство једносмерне струје на људски 
организам. 

 
●  Електростимулација у дијагностици 

и терапији
●  Струја у гасовима и врсте пражњења. 

Напонска карактеристика струје
●  Електрична струја у вакууму (катодна 

цев)
●  Демонстрациони огледи: 
- Приказ линија сила електричног поља
- Испитивање потенцијала 
наелектрисаног проводника (помоћу 
електрометра). Еквипотенцијалне 
линије
- Омов закон и Кирхофова правила
- Струја у течностима
●  Лабораторијска вежба: 
 – Мерење електричног отпора 
Витстоновим мостом

Таласна оптика

●  Стицање знања из 
таласне оптике

●  разуме дуалистичку природу 
светлости

●  разуме појаве интерференције, 
дифракције и поларизације 
светлости

●  изведе лабораторијску вежбу, 
правилно и безбедно рукује 
наставним средствима, изврши 
потребне прорачуне и израчуна 
грешке при мерењу

●  Дуалистичка природа светлости
●  Таласна оптика. Интерференција 

светлости
●  Дифракција светлости. Дифракциона 

решетка
●  Дисперзија светлости кроз призму. 

Врсте оптичког спектра
●  Апсорпциона спектрометрија. 

Апсорпција светлости, Ламберг – 
Беров закон. Параметри апсорпционе 
спектрометрије

●  Поларизација светлости при одбијању 
(Брустеров закон) и преламању 
(Николова призма). Обртање равни 
поларизације. Сахариметар 

Демонстрациони оглед: 
- Дисперзија светлости (помоћу призме)
●  Лабораторијска вежба: 
 – Одређивање таласне дужине 
монохроматске светлости помоћу 
оптичке решетке
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Елементи квантне 
физике

●  Стицање знања из 
квантне физике

●  разуме основне поставке квантне 
физике

●  разуме појам кванта енергије и 
појам фотона

●  зна шта је фотоефекат и 
Комптонов ефекат

●  зна принцип рада фотоћелија
●  разуме дуализам микрочестица

●  Топлотно зрачење. Закони зрачења 
апсолутно црног тела

●  Квант енергије. Маса, импулс и 
енергија фотона

●  Фотоефекат. Ајнштајнова једначина
●  Комптонов ефекат
●  Фотоћелија. Фотомултипликатор
●  Корпускуларно-таласни дуализам 

микрочестица. Де Брољева релацијада 
светлости

●  Демонстрациони оглед: 
- Фотоефекат
●  Лабораторијска вежба: 
 – Одређивање угаоне дивергенције 
ласерског снопа

Кључни појмови садржаја: структура и основна својства чврстих тела, електростатика и електродинамика, таласна оптика, еле-
менти квантне физике.

Назив предмета: ЛОГИКА СА ЕТИКОМ 
Годишњи фонд часова: 66 или 56
Разред: Трећи или четврти

Циљеви учења: 

1. Стицање основних знања о логици и етици и схватање значаја тих знања за јасно размишљање и развој личности
2. Упознавање са елементима и законима логике и разумевање улоге коју логика има у науци и свакодневном животу
3. Разумевање појмова који се јављају у етичким расправама и развијање сензибилитета за етичка питања савременог друштва
4. Оспособљавање ученика за самостално, критичко размишљање и формирање ставова о друштвеним проблемима

TЕМА ЦИЉ
ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 
ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Увод у логику ●  Увођење ученика у 
предмет логике

●  препозна да и сам већ користи 
логику као и граматику

●  разликује мишљење од маште, 
надања, опажања и наводи 
примере из свакодневног живота

●  искаже дефиницију логике, 
разуме и опише у чему се састоји 
формални карактер логике

●  разликује принципе мишљења, 
наведе примере за основне 
логичке принципе и симболички 
их приказује

●  Појам и подела логике. 
●  Логика као наука о форми мишљења
●  Основни логички принципи 

(идентитет, непротивуречност и 
искључење трећег)

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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
●  теоријска настава (66 или 56 

часова)

Место реализације наставе
●  Теоријска настава и радионице се 

реализују у учионици

Препоруке за реализацију наставе
●  Дијалог са ученицима, самостални 

рад, организовање дебате
●  Користити актуелне примере из 

штампе и других медија 
●  Користити актуелне примере везане за 

струку ученика

Праћење и вредновање
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
3. Опажања наставника – праћење рада 
на часу
4. Питања – одговори

Оквирни број часова по темама
●  1 (4 часа)
●  2 (6+ 6 +11 часова)
●  3 (6 часова)
●  4 (6 часова)
●  5 (12 часова)
●  6 (15 часова)

Формална логика: 
●  појам
●  суд
●  закључак

●  Развој сазнања о појму 
и односима међу 
појмовима 

●  Упознавање ученика 
са структуром суда, 
врстама судова и 
односима између судова

●  Оспособљавање 
ученика за логичко 
закључивање

●  увиди разлику између појма, 
термина, опажаја, предмета, 
представе

●  разликује обим и садржај појма, 
увиђа однос између обима и 
садржаја, наводи пример за обим 
и садржај и дефинише обим и 
садржај појма

●  препознаје и именује појмове, 
набраја их, уочава разлику између 
појединачних и општих појмова

●  препознаје односе међу 
појмовима и именује их 
(субординација, координација, 
контрарност) и графички 
приказује односе међу појмовима

●  наведе делове дефиниције
●  даје примере дефиниције из своје 

струке
●  разликује прешироку и преуску 

дефиницију
●  разликује чланове деобе од 

принципа деобе
●  увиђа значај принципа деобе 

самостално изводи једну деобу
●  разликује субјекат и предикат 

суда и увиђа значај копуле за 
квалитет суда

●  препознаје форму сложеног суда, 
разликује и именује логичке 
везнике (негација, конјукција, 
дисјункција, импликација и 
еквиваленција) и наводи примере

●  разликује квантитет и квалитет 
суда, препознаје форму а, е, i, o 
суда и наводи примере

●  именује односе међу судовима 
●  препознаје индуктивно, 

дедуктивно и закључивање по 
аналогији на примерима из 
свакодневног живота

●  Разлика између појма, ствари и 
представе, Врсте појмова

●  Обим и садржај појма
●  Односи међу појмовима
●  Дефиниција и деоба
●  Суд и врсте судова
●  Истиносна вредност сложених судова 

(негација, конјукција, дисјункција, 
импликација и еквиваленција)

●  Комбинована подела судова, 
расподељеност појма

●  Односи међу судовима (логички 
квадрат)

●  Врсте закључивања 
●  Непосредно закључивање – 

конверзија, обверзија, логички квадрат
●  Посредно закључивање – индукција, 

аналогија и дедукција
●  Фигуре категоричког силогизма, 

модуси категоричког силогизма
●  Хипотетички и дисјунктивни 

силогизам
●  Доказ
●  Примери индуктивног и дедуктивног 

закључивања у наукама.
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●  увиђа да и сам користи наведене 
форме закључивања, именује их 
и разликује

●  демонстрира конверзију и 
обверзију на примерима 

●  наведе и објасни четири фигуре 
силогизма

●  изводи задате модусе силогизма
●  излаже примере за хипотетички и 

дисјунктивни силогизам
●  повезује форме закључивања у 

облику доказа
Логичке грешке ●  Оспособљавање 

ученика за 
уочавање грешака 
у аргументацији, 
закључивању и 
доказивању 

●  разликује случајне од намерних 
логичких грешака

●  примењује форме закључка и 
доказа

●  препознаје и именује логичке 
грешке: увођење четвртог појма 
у силогизам, нерасподељен 
појам, замена теза, argumentum 
ad hominem, post hoc ergo propter 
hoc. 

●  Паралогизми и софизми
●  Грешке у закључку 
●  Грешке у доказу
●  Грешке у аргументацији

Појам и значај етике ●  Развој сазнања о појму 
и предмету етике, 
значају моралних норми 
за живот појединца у 
друштву

●  набраја правила (норме) из 
различитих сфера живота

●  издваја правила која слободно 
прихватамо и разликује их од 
оних која имају спољашње 
порекло

●  дефинише предмет етике

●  Настанак и предмет етике
●  Појам норме и појам морала
●  Разлика између обичајних, правних и 

етичких норми

Лични идентитет, 
слобода и одговорност

●  Развој сазнања о 
идентитету, формирању 
идентитета и о

 флуидности идентитета 
преко
 социјалних улога
●  Развој способности 

идентификовања 
разликовања појмова 
пол и род и утицај

 културе на формирање 
појмова
 пола и рода (разлике у 
 културама)
●  Формирање става 

о улози медија у 
креирању идентитета

●  набраја како се све манифестује 
лични идентитет 

●  разликује утицаје који формирају 
лични идентитет (разликује род 
и пол)

●  увиђа колика је моћ визуелног 
идентитета

●  препознаје утицај медија на 
креирање визуелног идентитета

●  уочава разлику између модних и 
етичких императива

●  супротставља медијски 
наметнуте животне идеале и 
етичке вредности

●  Улога визуелног идентитета у 
формирању личног идентитета – 
међусобни утицаји 

●  Појмови пола и рода 
●  Утицај медија на релативизацију 

етичких вредности 
●  Естетски и етички идеал 
●  Тело и интервенције на телу
●  Сајбер идентитет, морал и слобода 

избора

Основне етичке норме 
и вредности

●  Упознавање ученика 
са основним етичким 
нормама и вредностима 
и развијање личног 
вредносног система

●  препознаје важније људске 
вредности

●  разликује слободне од 
самовољних и наметнутих 
поступака

●  схвата постојање слободе избора 
као услова моралног поступања

●  разуме везу између избора и 
одговорности 

●  упоређује одговорне и 
неодговорне поступке 

●  може да расправља о томе да ли 
је извор морала у нама или изван 
нас (аутономна и хетерономна 
етика) 

●  увиђа разлику између основних 
етичких праваца 

●  Пријатељство
●  Верност
●  Породица
●  Љубав
●  Морално добро
●  Донација органа
●  Сурогат мајка
●  Клонирање

Кључни појмови садржаја: логички принципи, појам, суд, закључак, морал, идентитет, вредности.

3
На основу члана 67. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. за-

кон и 10/19), 
Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси 

П РА В И Л Н И К

о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада 
Здравство и социјална заштита

Члан 1.
Овим правилником утврђује се план и програм наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у 

подручју рада Здравство и социјална заштита за образовни профил зубни техничар, који је одштампан уз овај правилник и чини његов 
саставни део.
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Члан 4.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања и 

васпитања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада Здравство и социјална заштита („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 2/93, 6/95, 6/02, 13/02, 1/07, 13/07, 2/08, 2/09, 6/10, 8/13, 11/13, 14/13, 7/14 и 9/15), у делу који се 
односи на наставни план и наставни програм стручних предмета за образовни профил зубни техничар.

Члан 3.
Ученици уписани у средњу школу закључно са школском 2018/2019. годином у подручју рада Здравство и социјална заштита за 

образовни профил зубни техничар, у четворогодишњем трајању, стичу образовање по наставном плану и програму који је био на снази 
до ступања на снагу овог правилника – до краја школске 2022/2023. године.

Члан 4. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, 

а примењује се од школске 2019/2020. године.

Број 110-00-214/2019-03
У Београду, 10. јула 2019. године

Министар, 
Младен Шарчевић, с.р.

СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ 
ЗУБНИ ТЕХНИЧАР

1. Назив квалификације: Зубни техничар
2. Сектор – подручје рада: Здравство и социјална заштита
3. Ниво квалификације: IV
4. Сврха квалификације: Израда фиксних и мобилних зубнопротетских надокнада и ортодонтских апарата
5. Начин стицања квалификације: Квалификација се стиче након успешно завршеног процеса средњег стручног образовања.
6. Трајање: Програм средњeг стручног образовања за стицање квалификације траје четири године.
7. Начин провере: Достигнутост исхода програма средњег стручног образовања се проверава на матурском испиту који спроводи 

средња школа.
8. Заснованост квалификације: 
Квалификација се заснива на опису рада, циљевима стручног образовања и исходима стручног образовања.
8.1. Опис рада
Дужности – стручне компетенције:
–  Припрема за рад и организовање рада 
–  Израда модела; 
–  Израда металне конструкције;
–  Израда естетског дела зубне надокнаде 
–  Дентални инжењеринг – израда зубних надокнада 3D технологијом 
–  Израда мобилних надокнада и апарата 
–  Репаратура протетских и ортoдонтских радова 
–  Спровођење мера заштите здравља и хигијене 

Дужности – стручне компетенције Задаци – jединице компетенцијa
Припрема за рад и организовање рада –  Одржава хигијену и температуру простора

–  Чита упутства из радног налога радова
–  Припрема уређаје, прибор, инструменте и материјал за обављање зуботехничких 

радова
–  Контролише исправност апарата, инструмената и требује материјал за рад

Израда модела за рад –  Изливање отисака и формирање студијског/радног модела 
–  Израда индивидуалних кашика
–  Анализа модела у паралерометру 
–  Припрема радног модела за дублирање
–  Припрема радних патрљака
–  Израда загрижајних шаблона
–  Уношење модела у артикулатор
–  Анализа модела у артикулатору
–  Соклирање модела

Израда металне конструкције –  Моделовање у воску/акрилату
–  Уградња прецизних везних елемената
–  Постављање уливног система
–  Улагање измодлованог воштаног објекта у ватросталну масу
–  Термичка обрада ватросталног блока
–  Изливање зубне надокнаде 
–  Завршна обрада зубне надокнаде

Израда естетског дела зубне надокнаде –  Наношење фасетног материјала 
–  Постизање форме и карактеризација боје
–  Глазирање и полирање фасетног материјала 
–  Завршна обрада естетског дела надокнада
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Дужности – стручне компетенције Задаци – jединице компетенцијa
Дентални инжењеринг – израда зубних надокнада 3D технологијом –  Израда виртуелних модела уз коришћење 3D скенера

–  Виртуелна моделација круна, мостова и скелета протеза помоћу одговарајућих 
софтвера

–  Припрема и чување датотека за нарезивање
– Израда фиксне надокнаде помоћу CAD/CAM технологије
–  Израда мобилне надокнаде помоћу 3Д принтера
–  Финализирање протетске надокнаде

Израда мобилних надокнада и апарата –  Израда жичаних елемената
–  Формирање акрилатне плоче техником спреја 
–  Избор величине, облика и боје зуба
–  Постављање зуба 
–  Моделовање надокнаде у воску 
–  Улагање измоделоване надокнаде и замена акрилатном масом
–  Механичка обрада и полирање мобилних надокнада и апарата

Репаратура протетских и ортoдонтских радова –  Спајање поломљених акрилатних делова протезе и апарата
–  Додавање зуба у протезу
–  Замена и додавање жичаних елемената 
–  Подлагање протезе

Спровођење мера заштите здравља и хигијене –  Примењивање мера заштите при раду
–  Коришћење заштитне опреме
–  Избор апарата и одржавање према техничким стандардима
–  Коришћење материјала и употреба према упутству произвођача
–  Одлагање и складиштење медицинског отпада
–  Редовно одржавање хигијене радног простора
–  Уређење радног простора у складу са ергономским стандардима

8.1.1. Екстремни услови под којима се обављају дужности: 
–  загађеност ваздуха (прашина, опиљци, испарења, отровне супстанце и сл.)
–  екстремна температура (висока, честе промене);
–  бука која онемогућава нормалну комуникацију;
–  вибрације;
–  биолошке штетности (инфекције, алергије);
–  неодговарајућа или недовољна светлост;
8.1.2. Изложеност ризицима при обављању дужности:
–  ризик од механичких повреда;
–  ограниченом или опасном простору;
8.2. Циљеви стручног образовања
Циљ стручног образовања за квалификацију ЗУБНИ ТЕХНИЧАР је оспособљавање лица за стицање знања и вештина из подручја 

рада зубних техничара
Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног усавр-

шавања, развој каријере, унапређивања запошљивости, усмерава да лица буду оспособљавана за: 
–  примену теоријских знања у практичном контексту;
–  примену безбедносних и здравствених мера у процесу рада;
–  примену мера заштите животне средине у процесу рада;
–  рационално коришћење материјала, опреме и енергије;
–  организовање и припрему властитог рада;
–  преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;
–  препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу.
8.3. Исходи стручног образовања

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

Припрема за рад и организовање рада 
–  објасни дозвољена средства за хигијену 

и њихову примену;
–  препознаје оптималну температуру за 

рад и начине како да је одржава;
–  разуме упутства из радног налога и 

селектује фазе рада;
–  препознаје и разуме начине 

обележавања зуба и зубнопротетских 
надокнада и апарата;

–  препознаје уређаје и њихову примену;
–  познаје уређаје које користи у раду, уме 

да наведе примену, начин коришћења и 
одржавања; 

–  наводи потребне инструменте за сваку 
фазу рада;

–  препознаје потребне материјале и уме 
да одреди њихову примену;

–  разуме неправилност рада апарата и 
неисправност инструмената;

–  наводе и објасни материјале, њихове 
примену и количину;

–  припрема и користи лична средства за 
заштиту на раду

–  врши проветравање и по потреби 
климатизацију ради оптималних услова 
рада

–  проверава хигијену радних површина, 
инструмената и апарата пре почетка 
рада

–  примењује средства за заштиту радних 
површина

–  распознаје упутства из радног налога 
и на основу тога прави план рада по 
фазама

–  припрема потребне материјале и 
инструменте

–  проверава исправност апарата и уређаја 
пре стављања у рад

–  ставља у рад потребне апарате и 
уређаје

–  спроводи требовање зуботехничког 
материјала

–  савесно, одговорно, уредно и прецизно 
обавља поверене послове и одржава 
радно место

–  ефикасно планира, користи и организује 
време

–  спроводи прописе и стандарде који 
се примењују здравству и социјалној 
заштита

–  испољава позитиван однос према 
функционалности и техничкој 
исправности апарата и инструмената које 
користи при обављању посла

–  чува и одржава апарате и инструменте
–  испољава љубазност, комуникативност 

и флексибилност у односу према 
сарадницима подржава тимски рад

–  испољава иницијативу и предузимљивост 
при обављању посла

–  прилагођава се променама у раду и 
решава проблеме у раду

–  примењује професионално-етичке норме 
и вредности
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Израда модела –  класификује врсте материјала за 
изливање отисака

–  наведе особине материјала за израду 
модела 

–  објасни карактеристике студијског/
радног модела

–  идентификује предњу и задњу тачку 
за одређивање средине горње вилице , 
на моделу

–  зна принципе рада тример апарата
–  наведе поступак припреме радног 

модела за дублирање
–  зна поступак припреме радних 

патрљака
–  уме да изради загрижајне шаблоне
–  објасни начин уношења и анализу 

модела у артикулатору
–  објасни поступак соклирања модела

–  припреми материјал за изливање 
отисака

–  изради индивидуалну кашику
–  анализира модел у паралелометру
–  припреми радни модел за дублирање
–  припреми радне патрљке
–  изради загрижајне шаблоне
–  одреди анатомске тачке на горњем 

моделу
–  направи постоље модела у пластичном 

оклудатору
–  изврши соклирање студијског модела
–  користи тример апарат за обраду 

модела
–  унесе модел у артикулатор
–  анализира модел у артикулатору

–  примењује мере безбедности и заштите 
здравља на рад

–  примењује мере заштите животне 
средине

–  примењује мере заштите од пожара и 
експлозије.

Израда металне конструкције Опише опште карактеристике 
конструкција
Разуме и опише посебне карактеристике 
појединих конструкција
 Наведе фазе у изради металних 
конструкција
Објасни значај и садржај сваке фазе
Опише поступак израде конструкција са 
додатком везних елемената
Наведе главне одлике помоћних 
материјала
Објасни поступак избора, припрему и 
примену помоћних материјала
Опише карактеристике градивних 
материјала
(Легура)
Објасни поступак рада са легурама
Наведе инструменте потребне за израду 
металне конструкције
Наведе апарате који се користе при 
изради конструкције
Објасни употребу апарата за израду 
конструкције 

–  Припрема инструменте, апарате и 
материјале према врсти конструкције

–  Моделује све врсте круна по општим и 
посебним правилима везаним за врсту

–  Моделује конструкције мостова по 
правилима статике, биомеханике, 
хигијене и естетике

–  Моделује конструкције са 
специфичним захтевима везаним за 
врсту и намену

–  Моделује скелет протезе 
–  Ради уливне системе према врсти 

конструкције
–  Припрема контру за улагање у 

ватросталну масу
–  Бира и припрема ватросталну масу 

према врсти конструкције и легуре
–  Улаже измоделовану конструкцију
–  Обавља цео поступак у одељењу за 

ливење и лије конструкцију од легуре
–  Механички обрађује и завршава 

конструкцију од легуре
–  Припрема металну конструкцију за 

даље фазе рада(израду естетског дела)
Израда естетског дела зубне надокнаде –  Наведе врсте фасетних материјала

–  Опише механичке, естетске и друге 
карактеристике композита

–  Истакне важност придржавања 
упутства произвођача у смислу: 
индикација, инструмената и апарата, 
поступку наношења и полимеризације

–  Изнесе поступак припреме металне 
конструкције за наношење композита

–  Објасни везу метала и композита
–  Познаје инструменте за обраду и 

поступак обраде и полирања
–  Наведе основне одлике денталне 

керамике
–  Познаје инструменте за припрему и 

наношење керамике
–  Опише припрему металне конструкције 

за наношење керамике 
–  Објасни наношење слојева опакера
–  Објасни везу метала и керамике
–  Опише поступак наношења керамике 

и печење
–  Познаје инструменте за обраду 

керамике
–  Објасни поступак и значај глазирања 

керамике
 

–  Врши одабир фасетног материјала.
–  Припрема инструменте и радно место 

за рад са композитима
–  Припрема металну конструкцију за 

наношење композита 
–  Прати упутство произвођача естетског 

материјала
–  Наноси композит по слојевима уз 

постизање форме и унутрашње 
карактеризације боје

–  Полимеризује композит по слојевима
–  Обрађује и полира композитни део 

конструкције
–  Припрема металну конструкцију за 

наношење керамике
–  Наноси опакер и пече у слојевима
–  Припрема дентин керамику,ефект 

керамичке масе . наноси керамику 
дајући природан облик и унутрашњу 
карактеризацију боје

–  Наноси инцизалну керамику
–  Пече конструкцију
– Обрађује и по потреби коригује и врши 
корекционо печење
–  Припрема конструкцију за пробу у 

устима
–  Коригује по потреби
–  Изводи поступак глазирања, уклањања 

оксида са металних површина и 
завршава рад

Дентални инжењеринг – израда зубних 
надокнада 3D технологијом 

–  објасни поступак коришћење 3D 
скенера

–  наводи и објасни поступак виртуалног 
дизајнирања уз помоћ одговарајућег 
софтвера

–  Наводи и препознаје датотеке за 
нарезивање

–  познаје начин рада CAD/CAM 
технологије

–  објасни начин израде помоћу 3D 
принтера

–  наведе и објасни фазе и значај 
финализирања протетске надокнаде

–  користи рачунар у денталном 
инжењерингу

–  користи 3D скенер 
–  припрема налог за нарезивање
–  виртуално дизајнира уз помоћ 

одговарајућег софтвера
–  изврши дистрибуцију датотека за 

нарезивање
–  примени начин израде помоћу 3D 

принтера
–  примени фазе у изради зубних 

надокнада 3D технологијом
–  спроведе професионални и етички 

кодекс 
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Израда мобилних надокнада и апарата –  Објасни улогу жичане кукице,
–  Наведе и препознаје делове жичане 

кукице
–  Препознаје врсте жичаних кукица,
–  Зна да повеже разлике између кукица
–  Зна састав кукице,
–  Зна предности и недостатке жичаних 

кукица.
–  Зна да испланира место жичане кукице 

на моделу 
–  Објасни састав акрилата,
–  Зна поступак формирања акрилатне 

плоче техником спреја
–  Зна да одабере величину облик и боју 

зуба према постојећој ситуацији,
–  Познаје материјал и инструменте који 

се користе за поставу зуба 
–  Зна положај сваког појединачног зуба 

према смерницама у одговарајућим 
равнима,

–  Зна да прелиминарно постави зубе 
према принципима уравнотежене 
оклузије,

–  Зна да дефинитивно одреди положај 
зуба према принципима уравнотежене 
оклузије

–  Анализира међусобни однос 
фронталних зуба у положају централне 
оклузије и центричне релације

–  Анализира међусобни однос зуба 
у положају централне оклузије 
максималне интеркуспације , 
пропулзионе и латеропулзионе кретње.

–  Зна које се анатомске формације 
моделује и њихов значај

–  Зна које инструменте и који материјал 
користи за моделацију,

–  Познаје фазе моделације,
–  Зна припремне поступке за киветирање
–  Разликује технике киветирања 
–  Зна састав, особине материјала који се 

користе при киветирању ,
–  Увиђа значај дужине полимеризације
–  Познаје инструменте за обраду и 

полирање
–  Прави разлику у коришћењу 

инструмената и апарата за обраду и 
полирање 

–  Јасно разликује делове протезе који се 
обрађују и полирају

–  Изврши избор жицу,
–  Изврши избор кљешта,
– Спроводи поступак савијања жичане 
елементе кљештима на моделу
– Користи правилну размеру праха и 
течности акрилата,
– користи апаратуру,
– формира акрилатну плочу техником 
спреја
–  Користи линијске назнаке приликом 

одабира зуба,
–  Одређује средину алвеоларног 

наставка,
–  Уноси и оријентише моделе у 

артикулатору,
–  Одабира материјал и инструменте за 

поставу зуба
–  Проверава и подешава артикулатор
–  Анализира међусобни однос модела у 

артикулатору,
–  Утврђује положај сваког појединачног 

зуба пратећи протетску раван и средину 
алвеоларног наставка

–  Проверава оклузалне односе и 
реоклудира у положају централне 
оклузије, при пропулзионим и 
латеропулзионим кретњама.

–  Користи инструменте и материјал за 
моделацију.

–  Моделује анатомске детаље кроз фазе
–  Користи тример ,
–  врши одабир инструмената и 

материјала за киветирање
–  припрема апаратуру за киветирање
–  одмерава однос праха гипса и воде за 

киветирање
–  одмерава однос праха и течности 

акрилата,
–  спроводи поступак полимеризације у 

складу са временом 
–  одабира алат и инструменте за обраду 

и полирање
–  користи апарате за обраду и полирање,
–  користи материјале за полирање и 

постизање високог сјаја

Репаратура протетских и ортодонтских 
радова

–  Разликује врсте репаратуре мобилних 
надокнада и апарата

–  Зна особине жице 
–  Класификује жицу по дебљини за 

репаратуру мобилних надокнада и 
апарата

–  Објасни поступак састављања 
поломљених делова акрилата

–  Зна поступак замене и додавања 
жичаних елемената у протезу и апарат

–  Зна да одабере зуб за додатак у протезе
–  Објасни поступак подлагања протезе

–  Одабере жицу за репаратуру жичаних 
елемената

–  Замени и дода жичани елемент за 
мобилну надокнаду и апарат

–  Споји поломљене акрилатне делове 
мобилне надокнаде и апарата

–  Изабере и дода зуб у протетску 
надокнаду

–  Подлаже мобилну надокнаду

Спровођење мера заштите здравља и 
хигијене

– познаје мере заштите на раду
– објасни значај личне заштитне опреме
–  разликује поступке коришћења апарата 

по упутству произвођача
–  познаје намену и начин одржавања 

сваког апарата
–  познаје материјале, начин припреме и 

њихову примену ;
–  разликује начине одлагања и 

складиштења медицинског отпада
–  познаје процедуре одржавања хигијене 

радног простора
–  познаје ергономске стандарде о 

уређењу радног простора

–  утврђује и примењује мере за заштиту 
на раду

–  користи сва потребна средства за личну 
заштиту при раду

–  употребљава и одржава апарате по 
намени и упутству произвођача

–  припрема и користи материјал по 
намени и упутству произвођача

–  одлаже и складишти медицински отпад 
по процедури

–  редовно одржава хигијену радног 
простора

–  организује радни простор према 
ергономским стандардима
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Б: Листа изборних предмета према програму образовног профила

Рб Листа изборних предмета
РАЗРЕД

I II III IV
Стручни предмети

1. Медицинска информатика 2 2
2. Култура тела 2 2

Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године

 
I РАЗРЕД 

часова
II РАЗРЕД 

часова
III РАЗРЕД 

часова
IV РАЗРЕД 

часова
УКУПНО 

часова
Час одељенског старешине 66 70 66 56 258
Додатни рад * до 30 до 30 до 30 до 30 до 120
Допунски рад * до 30 до 30 до 30 до 30 до 120
Припремни рад * до 30 до 30 до 30 до 30 до 120

* Ако се укаже потреба за овим облицима рада

Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске године по разредима

 I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД
Екскурзија до 3 дана до 5 дана до 5 наставних дана до 5 наставних дана
Језик другог народа или националне мањине са елементима националне 
културе 2 часа недељно

Други страни језик 2 часа недељно
Други предмети * 1-2 часа недељно
Стваралачке и слободне активности ученика (хор, секције и друго) 30-60 часова годишње
Друштвене активности – ученички парламент, ученичке задруге 15-30 часова годишње
Културна и јавна делатност школе 2 радна дана

* Поред наведених предмета школа може да организује, у складу са опредељењима ученика, факултативну наставу из предмета који су утврђени наставним планом других 
образовних профила истог или другог подручја рада, као и у наставним плановима гимназије, или по програмима који су претходно донети.

Остваривање школског програма по недељама

 I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД
Разредно-часовна настава 33 35 33 28
Менторски рад (настава у блоку, пракса) 4 2 4 6
Обавезне ваннаставне активности 2 2 2 2
Матурски испит 3
Укупно радних недеља 39 39 39 39

Подела одељења у групе

разред предмет / модул
годишњи фонд часова

број ученика у групи – до
вежбе практична настава настава у блоку

I
Прва помоћ 60 10
Морфологија зуба 99 30 8

II
Фиксна протетика 210 60 8
Предузетништво 70 8

III
Фиксна протетика 132 60 8
Тотална протеза 165 60 8

IV
Фиксна протетика 168 60 8
Парцијална протеза 140 60 8
Ортодонтски апарати 84 60 8
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А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

Назив предмета: Анатомија и физиологија 
Годишњи фонд часова: 99
Разред: први
Циљеви предмета –  Стицање неопходних стручних знања о анатомској грађи и функцији органа и организма као целине;

–  Схватање да је знање из анaтомије и физиологије основ за изучавање свих стручних предмета.

ТЕМА ЦИЉ
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА
 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

Организација 
човечјег тела

●  Стицање знања о 
организацији човечјег 
тела, повезаности 
система органа и 
значају хомеостазе;

●  Стицање знања о 
врстама ткива, њиховој 
грађи и функцији; 

●  Стицање знања о 
телесној температури и 
њеној регулацији.

●  наведе латинском 
терминологијом називе основних 
делова човечјег тела;

●  наброји нивое у организацији 
човечјег тела;

●  наброји системе органа;
●  објасни појам нервне и 

хуморалне регулације;
●  објасни појам и значај 

хомеостазе;
●  објасни грађу и функције четири 

основне врсте ткива;
●  објасни процесе стварања и 

одавања топлоте.

●  Предмет изучавања анатомије и 
физиологије;

●  Подела човечјег тела – топографски 
делови тела;

●  Оријентационе равни тела;
●  Функционална организација човечјег 

тела (нивои);
●  Механизми регулације и хомеостаза;
●  Епителна ткива;
●  Везивна ткива (општа и 

специјализована);
●  Мишићна ткива;
●  Нервно ткиво;
●  Телесна температура и њена 

регулација.

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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе:
●  теоријска настава (99 часа)

Место реализације наставе
●  анатомски кабинет
●  учионица

Препоруке за реализацију наставе
●  При објашњавању поделе човечјег 

тела дати термине за: главу, врат, 
грудни кош, трбух, карлицу и 
главне сегменте горњих и доњих 
екстремитета

●  Препоручује се да се током првe две 
теме на сваком часу ученицима уведу 
два-три нова латинска термина 

●  Користити колор-постере, анатомски 
модел и видео-презентације ради 
визуализације појединих крвних 
ћелија

●  Саветује се да наставник задаје 
домаћи задатак у виду цртежа са 
обележеним детаљима

Оцењивање
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз:
1. тестове знања
2. усмено излагање
3. активност на часу
4. домаћи задатак

Број часова по темама
●  Организација човечјег тела (7 часова) 
●  Телесне течности, крв и лимфа (12 

часова)
●  Локомоторни систем (12 часова)
●  Кардиоваскуларни систем (12 часова)
●  Респираторни систем (9 часова)
●  Дигестивни систем (10 часова)
●  Ендокрини систем и дојка (10 часова)
●  Урогенитални систем (9 часова)
●  Нервни систем (12 часова)
●  Систем рецепторних органа (чула) (6 

часова)

Телесне течности, 
крв и лимфа

●  Стицање знања о 
саставу телесних 
течности и њиховој 
улози у одржавању 
хомеостазе;

●  Стицање знања о 
појмовима, појавама 
и процесима везаним 
за крв; 

●  Стицање знања о 
структури и улози 
лимфног система.

●  опише расподелу воде у 
организму и објасни од 
чега зависи количина воде у 
организму;

●  објасни појмове егзогена и 
ендогена вода и наведе путеве 
елиминације воде;

●  објасни улоге крви у организму 
и значај одржавања константне 
запремине крви;

●  наброји беланчевине крвне 
плазме и њихов значај;

●  наведе нормалан број крвних 
ћелија и њихове улоге;

●  објасни значај леукоцитарне 
формуле;

●  опише хемолизу и седиментацију 
еритроцита;

●  наведе крвне групе у основним 
системима и значај њиховог 
одређивања;

●  наведе фазе спонтане хемостазе;
●  опише процес коагулације крви 

кроз три основне фазе и објасни 
значај овог процеса;

●  локализује и опише лимфне 
органе;

●  објасни улогу лимфног система.

●  Вода: количина и распоред воде 
у организму (интрацелуларна и 
екстрацелуларна течност);

●  Порекло воде у организму, улоге и 
путеви елиминације;

●  Појам и запремина крви;
●  Особине и улоге крви;
●  Састав крви;
●  Крвна плазма;
●  Еритроцити;
●  Појаве карактеристичне за 

еритроците;
●  Крвно-групни системи: ABO и Rh 

систем;
●  Леукоцити;
●  Тромбоцити;
●  Спонтана хемостаза и коагулација 

крви;
●  Лимфни (имуни) систем;
●  Лимфни судови;
●  Лимфни органи и ткива.

Локомоторни систем ●  Стицање знања о грађи 
и улoзи костију;

●  Стицање знања о грађи 
и улoзи зглобова;

●  Стицање знања о грађи 
и улози мишића;

●  Схватање функционалне 
повезаности костију, 
зглобова и мишића у 
локомоторни систем. 

●  објасни поделу костију према 
облику;

●  покаже на костуру и именује их 
на латинском језику;

●  опише структуру зглобова 
и њихову поделу према 
покретљивости;

●  покаже на костуру зглобове и 
именује их на латинском језику;

●  опише најважније зглобове; 
●  објасни карактеристике 

скелетних мишића и изврши 
њихову поделу према улогама.

●  Кости – подела. грађа и улоге костију;
●  Кости горњих екстремитета: рамени 

појас и слободни део руке
●  Кости кичменог стуба; физиолошке 

кривине кичме;
●  Кости грудног коша;
●  Кости доњих екстремитета: карлични 

појас и слободни део ноге;
●  Кости лобање и лица; 
●  Зглобови – појам, подела према 

покретљивости;
●  Важнији зглобови: раме, лакат, кук, 

колено, зглоб доње вилице и др.(према 
значају за образовни профил);

●  Скелетни мишићи – функционалне 
карактеристике и подела према 
функцији.



29. јул 2019.  ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИК Број 10 – Страна 119

Кардиоваскуларни 
систем

●  Стицање знања о грађи 
срца и васкуларног 
система;

●  Стицање знања срчаном 
циклусу;

●  Стицање знања о 
регулацији рада срца;

●  Стицање основних 
знања о артеријском 
крвном притиску и 
пулсу.

●  опише положај и грађу срца;
●  покаже на моделу срчане 

преграде, срчане шупљине, и 
крвне судове; 

●  објасни фазе срчаног циклуса и 
појам срчане пумпе;

●  објасни функцију срчаних 
залистака и настајање срчаних 
тонова;

●  објасни аутоматизам срца и 
спровођење импулса кроз 
спроводни систем срца;

●  наведе начине регулације срчаног 
рада;

●  опише грађу судовног система 
(артерија, вена и капилара);

●  објасни улогу малог крвотока 
у респираторним процесима и 
великог крвотока у нутритивним 
процесима;

●  именује и покаже гране лука 
аорте, грудне и трбушне аорте на 
анатомском моделу;

●  именује и покаже велике вене и 
формирање горње и доње шупље 
вене

●  објасни грађу лимфних судова и 
улогу лимфних органа;

објасни принцип мерења крвног 
притиска и његове вредности.

●  Срце – положај, величина, грађа зида, 
срчана марамица, крвни судови и 
живци срца;

●  Срчана шупљина – преграде, отвори и 
валвуларни апарат;

●  Мали и велики крвоток;
●  Морфолошке карактеристике крвних 

судова;
●  Капиларна динамика;
●  Састав и улоге лимфе;
●  Срчани циклус и физичке појаве које 

прате рад срца;
●  Аутоматизам срца и електричне појаве 

које прате рад срца;
●  Регулација рада срца;
●  Артеријски крвни притисак и пулс

Респираторни систем ●  Стицање знања о грађи 
и функцији органа за 
дисање;

●  Стицање знања 
о функционалној 
повезаности 
респираторног система 
са кардиоваскуларним 
системом. 

●  покаже на моделу или цртежу 
и именује дисајне путеве на 
латинском језику;

●  покаже на моделу делове плућа и 
крвне судове плућа;

●  објасни механизам дисајних 
покрета и улогу плућне 
марамице; 

●  опише грађу плућа;
●  објасни дисајни циклус;
●  објасни размену гасова у 

плућима;
●  наведе начине транспорта 

кисеоника и угљендиоксида 
крвотоком;

објасни регулацију дисања.

●  Горњи дисајни путеви: нос, 
параназалне шупљине и ждрело;

●  Доњи дисајни путеви: гркљан, 
душник и душнице;

●  Плућа;
●  Плућна марамица;
●  Физиологија дисања;
●  Механизам дисајних покрета;
●  Размена гасова у плућима и транспорт 

гасова путем крви;
●  Регулација дисања.

Дигестивни систем ●  Стицање знања о 
положају и грађи 
система органа за 
варење;

●  Стицање знања 
о грађи и улози 
жлезда придодатих 
дигестивном систему;

●  Стицање знања о 
процесима варења и, 
апсорпције хранљивих 
материја;

●  Стицање знања о 
моторним активностима 
дигестивног система.

●  покаже на анатомском моделу 
органе дигестивног система и 
именује их на латинском језику 
по редоследу;

●  именује на латинском језику 
главне делове органа дигестивног 
система;

●  опише и покаже на моделу 
садржај трбушне дупље;

●  објасни процес варења хране; 
●  наведе најважније функције јетре;
●  објасни улогу панкреаса у варењу 

хране;
●  објасни процес апсорпције у 

дигестивном тракту.

●  . Усна дупља и пљувачне жлезде;
●  Једњак;
●  Желудац;
●  Танко и дебело црево;
●  Јетра, билијарни путеви и жучна кеса;
●  Панкреас;
●  Перитонеум и трбушна дупља;
●  Варење хранљивих материја;
●  Грађа и функције јетре;
●  Апсорпција из дигестивног тракта;
●  Улоге дебелог црева и дефекација.

Ендокрини систем 
и дојка

●  Стицање знања о 
положају, грађи и 
функцијама жлезда са 
унутрашњим лучењем;

●  Схватање улоге хормона 
у регулацији свих 
животних процеса; 

●  Стицање знања о грађи 
и улози дојке

●  наведе основне карактеристике 
хормона;

●  објасни регулацију рада 
ендокриних жлезда – 
хипоталамус-хипофиза-
ендокрине жлезде;

●  покаже на анатомском моделу 
ендокрине жлезде и именује их 
на латинском језику;

●  наведе најважније хормоне 
појединих ендокриних жлезда и 
опише њихова дејства;

●  опише грађу и функцију дојке. 

●  Хормони – појам, подела, особине, 
механизам деловања и контрола 
секреције;

●  Хормонска активност хипоталамуса и 
веза са хипофизом;

●  Хипофиза;
●  Штитаста жлезда;
●  Параштитасте жлезде;
●  Ендокрини панкреас;
●  Надбубрежне жлезде;
●  Полне жлезде;
●  Друга ткива и органи са ендокрином 

улогом;
●  Грађа и функција дојке,
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Урогенитални 
систем

● Стицање знања о 
положају, грађи и 
функцији уринарног 
система; 
●  Стицање знања о 

положају, грађи и 
функцијама мушких и 
женских полних органа. 

●  локализује на анатомском моделу 
мокраћне органе и именује их на 
латинском језику;

●  опише нефрон и објасни његову 
улогу у стварању мокраће;

●  објасни улогу бубрега у 
одржавању хомеостазе, 
регулацији крвног притиска и 
ендокрину улогу;

●  опише нормалан састав урина;
●  локализује на анатомском моделу 

мушке полне органе, именује их 
на латинском језику и објасни 
њихову улогу;

локализује на анатомском моделу 
женске полне органе, именује их на 
латинском језику и објасни њихову 
улогу.

●  Бубрег – положај, грађа;
●  Нефрон;
●  Екстраренални мокраћни путеви: 

мокраћовод, мокраћна бешика и 
мокраћна цев;

●  Функције бубрега;
●  Стварање мокраће;
●  Састав и особине мокраће;
●  Мушки полни органи;
●  Женски полни органи.

Нервни систем ●  Стицање знања о 
подели, грађи и 
функцији нервног 
система;

●  Стицање знања о 
регулаторној функцији 
нервног система и свих 
органских система и 
односа организма према 
спољашњој средини.

●  изврши поделу нервног 
система по морфолошким 
и функционалним 
карактеристикама;

●  на анатомском моделу локализује 
делове централног нервног 
система и именује их на 
латинском језику;

●  објасни спроводну и рефлексну 
функцију цнс;

●  објасни рефлексни лук;
●  наведе функције појединих 

делова цнс;
●  опише велики мозак;
●  објасни грађу и улогу 

периферних нерава;
●  објасни функционалне 

карактеристике симпатикуса и 
парасимпатикуса 

●  Функционална и морфолошка подела 
нервног система;

●  Подела централног нервног система;
●  Кичмена мождина – грађа и функције;
●  Спинални нерви;
●  Рефлексна активност централног 

нервног система;
●  Мождано стабло – функције;
●  Мали мозак – функције;
●  Међумозак – функције;
●  Велики мозак – грађа и функције;
●  Можданице;
●  Цереброспинална течност;
●  Периферни нерви – грађа, 

функционалне карактеристике и 
подела

●  Аутономни нервни систем.

Систем рецепторних 
органа (чула)

●  Стицање знања о грађи 
и улогама коже;

●  Стицање знања о грађи 
и функцији чулних 
органа.

●  дефинише анализатор и врсте 
рецепције

●  опише грађу коже и њених 
аднекса;

●  опише рецепцију површног и 
дубоког сензибилитета;

●  опише рецепцију мириса и укуса;
●  опише грађу ока;
●  објасни рецепцију вида;
●  опише грађу ува;
●  објасни рецепцију слуха и 

равнотеже.

●  Анализатори. Врсте рецепције;
●  Кожа: структура и функције;
●  Рецепција површног и дубоког 

сензибилитета;
●  Рецепција мириса и укуса;
●  Рецепција вида;
●  Рецепција слуха и равнотеже.

Kључни појмови: Кости, зглобови, мишићи, срце, крвни судови, дисајни органи, дигестивни органи, урогенитални органи, ендо-
крини систем, нервни систем и чула.

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК

1. ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ

РАЗРЕД
НАСТАВА

ПРАКСА УКУПНО
Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку

I 66 66

Напомена: у табели је приказан годишњи фонд часова за сваки облик рада.

2. ЦИЉЕВИ УЧЕЊА:
–  Oвладавање и примена стручне терминологије и фразеологије формулисане на класичним језицима;
–  Увиђање утицаја класичних језика на уобличење лексике и фразеологије савремених језика и боље разумевање граматичких моде-

ла, како у матерњем, тако и у страним језицима;
–  Стицање општих знања о античкој култури и медицини;
–  Оспособљавање ученика за разумевање сваковрсних порука које су у вези са струком, формулисане на класичним језицима;
–  Упознавање ученика с битним елементима савременог језика струке, који се заснива на класичним језицима.

3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА ПРЕДМЕТА 
Разред: први

Ред. бр НАЗИВ МОДУЛА Трајање модула 
(часови)

1 Латински језик 66
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Назив модула: Латински језик
Трајање модула: 66 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Оспособљавање ученика да 
правилно (про)читају и пишу/
записују речи, кратке реченице 
и једноставне прилагођене 
текстове 

●  Овладавање и примена знања 
о језику

●  Разумевање, превођење и 
интерпретација текста

●  Препознавање утицаја 
латинског језика на уобличење 
лексике и фразеологије у 
савременим језицима

●  Уочавање значаја културног 
наслеђа античке културе 
и стицање социокултурне 
компетенције

●  тачно примењује правила изговора и 
наглашавања 

●  тачно примењује правила ортографије 
●  уочи специфичности изговора и 

правописа у латинском језику
●  савлађује и самостално примењује 

основне граматичке категорије
●  усвоји одређени фонд речи 

везан за струку у прилагођеним 
и једноставним оригиналним 
текстовима

●  упоређује и повезује граматику 
матерњег и латинског језика 

●  самостално или уз помоћ наставника 
саставља кратке реченице, попуњава 
стручне термине у тексту или повезује 
делове текста

●  самостално користи двојезичне 
речнике

●  препозна и разуме садржај и значење 
стручних термина у једноставним 
оригиналним текстовима

●  исправно прочита и одреди основне 
функције речи у синтагмама/
реченицама

●  уз помоћ речника или наставника 
преводи стручне изразе и кратке 
реченице са латинског на матерњи 
језик

●  препозна и разуме на основу стручних 
назива у латинском језику значење и 
смисао текста на неком савременом 
језику

●  препозна и разуме на основу 
латинских израза речи у савременим 
језицима које су изведене и сличне са 
латинским језиком

●  користи знање латинског језика да 
би схватио значење речи латинског 
порекла у матерњем и другим 
језицима

●  сагледава повезаност прошлости и 
садашњости уочавајући сличности и 
разлике у културама.

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ
●  Латинско писмо, изговор и акценат
●  врсте речи и њихове промене
●  категорије номиналне и вербалне промене
Именске речи
●  именице I, II, III, IV, V деклинације; изузеци 

треће деклинације; грчке именице
●  придеви и њихова компарација (сви типови)
●  заменице: личне, присвојне, повратне; 

показне, односне и упитне; 
●  бројеви (односни и редни)
Глаголи (све четири коњугације и глагол 
esse)
●  индикатив презента актива и пасива 
●  императив презента актива
●  конјунктив презента актива и пасива
●  партицип презента актива
●  партицип перфекта пасива
●  герундив и герунд
●  глаголи депонентни и семидепонентни 
Непроменљиве речи: 
●  прилози (творба и компарација)
●  предлози

На почетку модула ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе/учења, планом 
рада и начинима оцењивања.
 
У настави језика меморисање се може 
примењивати ограничено временски на оне 
садржаје предмета који ће се често понављати.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теоријска настава 
●  погађање лица или предмета
●  игра по улогама
●  лингвистичка радионица (проналажење 

сродних речи)
●  илустровање латинских стручних термина 

или појмова

Место реализације наставе
●  учионица

Препоруке за реализацију наставе
●  активна настава 
●  рад у групама
●  заједничко прављење илустрованих 

материјала (зидне новине са занимљивим 
детаљима о знаменитим Римљанима који су 
се бавили одређеном струком, нпр. лекари)

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
1. праћење остварености исхода
2. тестове знања
3. активност на часу

Kључни појмови: латински језик, изговор, вокабулар, номиналне категорије, вербалне категорије, цивилизација и култура.
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Назив предмета: Хигијена и здравствено васпитање
Годишњи фонд часова: 70 часoва
Разред: Други
Циљеви предмета –  Стицање знања о хигијенским принципима на основу којих ученици формирају позитиван став са циљем да се усвoји и увек примењује здраво 

понашање – здрав стил живљења, као основа за очување здравља, одржавања личне хигијене у превенцији настанка разних болести и поремећаја 
који настају као последица недовољног и неправилног одржавања личне хигијене и нехигијенског начина живљења;

–  Стицање знања о утицају физичке активности на организам – у зависности од старосног доба и психофизичких способности, као и усвајање 
физичке активности као стила живота;

–  Стицање знања о значају очувања менталног здравља и упознавања хигијенских аспеката превенције;
–  Стицање знања о значају и улози хигијене исхране у заштити и унапређењу здравља и поремећаји и болести који најчешће настају као последица 

неправилне исхране;
–  Стицање знања и схватање значаја комуналне хигијене, школске хигијене, хигијене рада, хигијене ванредних услова као и упознавање са 

позитивним и негативним утицајима животне средине на здравље;
–  Стицање знања о циљевима, методама и облицима здравствено-васпитног рада, као и припрема ученика за самосталан здравствено-васпитни рад

ТЕМА ЦИЉ
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА
 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

Лична хигијена ●  Стицање позитивних 
ставова и навика у 
личној хигијени; 

●  Стицање знања 
о хигијенским 
принципима који 
спречавају настанак 
поремећаја и болести 
услед неправилног 
одржавања личне 
хигијене;

●  Стицање знања о 
болестима које се 
преносе полним 
контактом.

●  да наведе дефиницију здравља 
СЗО;

●  објасни појам душевног и 
телесног здравља; 

●  наведе факторе који утичу на 
здравље;

●  објасни значај редовног лекарског 
прегледа;

●  да одржава личну хигијену;
●  одабере здравствено исправна 

средства за одржавање личне 
хигијене; са посебним освртом на 
хигијену усне дупље и средстава 
у превенцији кариеса 

●  се заштити од болести које се 
преносе полним контактом;

●  одабере и употреби одговарајуће 
контрацептивно средство;

●  одабере адекватну одећу и обућу.

●  Дефиниција здравља, концепт 
здравља;

●  Значај и принципи одржавања 
хигијене коже, слузокоже и аднекса;

●  Индекс КЕП;
●  Хигијенски захтеви средстава 

за одржавање личне хигијене и 
поремећаји који настају услед 
неодговарајућег квалитета тих 
средстава;

●  Болести који настају услед 
неправилног одржавања личне 
хигијене;

●  Полно преносиве болести;
●  Здравствени аспекти; контрацепције и 

примене контрацептивних средстава
●  Хигијенски и здравствени значај одеће 

и обуће.

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

Реализација наставе
Наставна тема се реализује кроз следеће 
облике наставе:
теоријска настава (70 часова)

Место реализације наставе
●  Учионица

Препоруке за реализацију наставе
●  активна настава 
●  демонстрација
●  рад у групама

Оцењивање
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз:
1. праћење остварености исхода
2. тестове знања
3. активност на часу

Број часова по темама
●  Лична хигијена (8 часова)
●  Хигијена физичке културе и телесног 

васпитања (8 часова)
●  Ментална хигијена (15 часова)
●  Хигијена исхране (10 часова)
●  Комунална хигијена (10 часова)
●  Школска хигијена (8 часovа)
●  Хигијена у ванредним условима (4 

часа)
●  Здравствено васпитање (7 часова)

Хигијена физичке 
културе и телесног 
васпитања 

●  Стицање знања о 
физиологији рада, 
замора, умора и 
премора;

●  Стицање знања о 
одмору, рекреацији 
и сну;

●  Стицање знања о 
утицају атмосферских 
фактора на здравље;

●  Стицање знања о 
утицају воде и физичке 
активности на очување 
и унапређење здравља;

●  Стицање знања о 
утицају физичке 
активности на 
организам, у зависности 
од старосног доба 
и психофизичких 
способности.

●  Разликује врсту рада мора и 
прилагоди телесној конституцији 
и здравственом стању организма;

● планира дневне активности, 
физичку активност, одмор и сан;
●  користи благодети воде, ваздуха 

и сунчевог зрачења у циљу 
унапређења здравља;

●  се заштити од неповољног 
дејства сунчевог зрачења;

●  примењивањем физичке 
активност прихвата здрав стил 
живота.

●  Физиолошки аспекти хигијене рада, 
одмора, рекреације и сна;

●  Умор, замор, премор;
●  Улога сунчевог зрачења, воде, ваздуха 

и физичке активности у очувању и 
унапређењу здравља;

●  Физичка активност као мера 
превенције обољења у различитим 
животним добима. 

Ментална хигијена ●  Стицање знања о 
значају очувања 
менталног здравља 
и упознавање са 
факторима који могу 
да наруше ментално 
здравље;

●  Стицање знања о 
специфичностима 
менталног здравља у 
зависности од старосног 
доба;

●  Стицање знања о 
ризичном понашању 
деце и адолесцената;

●  Стицање знања о 
болестима зависности и 
њиховој превенцији.

●  се прилагођава утицајима 
средине и делује као стабилна и 
зрела личност

●  одупре факторима који 
нарушавају ментално здравље

●  примени мере које подижу ниво 
психичке кондиције;

●  усвоји здрав стил живота, што 
значи да не постане зависан од 
никотина, алкохола и опојних 
дрога.

●  Ментално здравље, однос телесног 
и менталног здравља, фактори који 
утичу на ментално здравље;

●  Интерперсонални односи и њихова 
позитивна модификација;

●  Специфичности менталног здравља 
код деце и омладине;

●  Зрелост младих за брак и формирање 
породице;

●  Специфичности менталног здравља 
жена у прелазном добу и старих људи;

●  Превенција душевних поремећаја у 
зависности од старосног доба;

●  Стрес;
●  Превенција болести зависности: 

пушење, наркоманија и алкохолизам.
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Хигијена исхране ●  Стицање знања о 
значају и улози хигијене 
исхране у заштити и 
унапређењу здравља;

●  Стицање знања о 
хранљивим материјама, 
намирницама и њиховој 
биолошкој вредности;

●  Стицање знања о 
повезаности правилне 
исхране и настанку 
болести;

●  Стицање знања у циљу 
усвајања навика за 
здрав начин живота.

●  се правилно храни и користи 
здравствено безбедне намирнице; 

●  наведе које хранљиве материје је 
неопходно да уноси;

● објасни значај и улогу витамина
●  објасни које болести настају 

услед неправилне исхране и 
неисправне хране;

●  препозна болести настају услед 
поремећаја понашања у исхрани;

● запамти да све консултације 
везане за болести неправилне 
исхране тражи од стручног лица

●  Физиологија исхране;
●  Енергетски биланс;
●  Хранљиве материје;
●  Групе намирница и њихова биолошка 

вредност;
●  Витамини: растворљиви у мастима и 

витамини растворљиви у води; 
●  Основни принципи правилне исхране;
●  Процена ухрањености и поремећаји 

услед неправилне исхране;
●  Поремећаји понашања у исхрани;
●  Болести услед неисправне хране;
●  Санитарно-хигијенски надзор, 

здравствена исправност, здравствено 
безбедна храна и законска регулатива.

Комунална хигијена ●  Стицање знања 
о позитивним и 
негативним утицајима 
спољне средине на 
здравље;

●  Стицање знања о 
значају воде за пиће и 
ресурсима воде код нас;

●  Стицање знања о 
кружењу материја и 
енергија и заштити 
животне средине;

●  Стицање знања о 
хигијени становања 
и хигијенском месту 
становања;

●  Стицање знања о 
зрачењима у животној 
средини;

●  Стицање знања о 
отпадним материјама у 
животној средини;

●  Стицање знања о 
значају земљишта;

●  Стицање знања 
о атмосфери и 
аерозагађењу;

●  Стицање знања 
о глобалним 
поремећајима у 
животној средини.

●  повеже како влага, атмосферски 
притисак, кретање ваздуха и 
температура утичу на здравље;

●  повеже како аерозагађење доводи 
до настанка болести;

●  анализира значај хигијенски 
исправне воде за пиће и болести 
које настају употребом загађене 
воде; 

●  објасни методе пречишћавања 
воде

●  објасни методе управљања 
отпадним материјама

●  разликује типове насеља 
и објасни значај хигијене 
становања

●  Састав атмосфере и аерозагађење;
●  Хигијенски, епидемиолошки, 

еколошки и здравствени значај воде 
за пиће;

●  Хигијенски захтеви одлагања 
отпадних вода и чврстих отпадних 
материја;

●  Састав земљишта, кружење материје и 
мере заштите земљишта од загађења;

●  Хигијена насеља, типови насеља и 
хигијена становања;

●  Зрачења у животној средини.

Школска хигијена ●  Стицање знања о 
карактеристикама раста 
и развоја дечјег узраста;

●  Стицање знања о 
утицају фактора 
школске средине на 
здравље ученика;

●  Стицање основних 
знања о предшколским 
установама, домовима и 
објектима за рекреацију.

●  препозна карактеристике раста 
и развоја појединих фаза дечјег 
узраста; 

●  опише како школска средина, 
објекти и намештај утичу на 
здравље;

●  анализира основне 
карактеристике и предности 
коришћења предшколских 
установа, домова и објеката за 
рекреацију;

●  процени значај превенције 
болести које би настале као 
последица утицаја школске 
средине на ученика.

●  Основне карактеристике раста и 
развоја, периодизација дечјег узраста;

●  Школски објекти и школски намештај, 
фактори школске средине који утичу 
на здравље ученика;

●  Организација наставе;
●  Предшколске установе, домови 

ученика, одмаралишта и објекти за 
рекреацију;

●  Најчешћа обољења која настају 
услед утицаја организације наставе и 
школске средине.

Хигијена у 
ванредним условима

●  Стицање знања 
о утицају радне 
средине, штетних 
нокси на здравље 
људи, превенцији 
професионалних 
обољења и трауматизма; 

●  Стицање знања о 
специфичностима 
ванредних ситуација 
и специфичној 
епидемиолошкој 
проблематици;

●  Стицање знања о 
снабдевању хигијенски 
исправном водом и 
храном током ванредних 
стања.

●  разликује факторе и штетне 
ноксе које утичу на здравље, 
примени превентивне мере и 
спречи професионалне болести и 
професионални трауматизам;

●  препозна допринос мера 
заштите угрожених категорија 
становништва, препозна 
специфичности и последице које 
настају у ванредним условима;

●  препозна проблеме који настају 
са водоснабдевањем, исхраном 
и смештајем у ванредним 
условима.

●  Утицај радне средине и процеса рада 
на здравље, подела и значај штетних 
нокси радне средине;

●  Превенција професионалних обољења 
и професионалног трауматизма, 
заштита здравља и посебни захтеви 
за рад са угроженим категоријама 
становништва;

●  Специфичности ванредних услова 
који настају услед елементарних и 
других врста катастрофа;

●  Специфични хигијенско-
епидемиолошки проблеми у 
ванредним условима;

●  Снабдевање хигијенски исправном 
водом за пиће у ванредним условима, 
исхрана у ванредним условима; 

●  Хигијена смештаја становништва у 
ванредним условима;

●  Задаци здравствене службе у 
спровођењу хигијенских мера током 
ванредних стања.
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Здравствено 
васпитање

●  Стицање знања о 
циљевима, методама и 
облицима здравствено-
васпитног рада;

●  Стицање знања о 
коришћењу и примени 
здравствено-васпитних 
средстава;

●  Стицање знања 
о спровођењу 
здравствено-васпитног 
рада у свакодневној 
пракси.

●  објасни циљеве здравствено 
васпитног рада;

●  направи оперативни план и 
програм здравствено-васпитног 
рада у оквиру своје компетенције; 

●  примени облике и методе 
здравствено- васпитног рада;

●  користи очигледна здравствено- 
васпитна средства.

●  Циљеви и принципи здравственог 
васпитања;

●  Планирање и програмирање 
здравственог васпитања;

●  Методе и облици здравствено-
васпитног рада;

●  Очигледна средства у здравствено-
васпитном раду;

●  Здравствено васпитање као обавезан 
вид здравствене заштите;

●  Здравствено васпитање као саставни 
део рада здравствених радника. 

Кључни појмови: лична хигијена, ментална хигијена, хигијена исхране, школска хигијена, комунална хигијена, хигијена физичке 
културе и телесног васпитања, хигијена у ванредним условима и здравствено васпитање.

Назив предмета: МИКРОБИОЛОГИЈА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ 
Годишњи фонд часова: 70 часова
Разред: Други
Циљеви предмета –  Стицање теоретских знања о грађи и физиологији бактерија значајних за хуману медицину, обољењима које изазивају, антимикробној 

хемотерапији и резистенцији;
–  Стицање знања о инфекцијама путевима ширење, мерама спречавања и сузбијања;
–  Стицање основних знања о имунoм систему, његовој улози у борби против микроорганизама;
–  Стицање теоретских знања о општим особинама вируса, паразита и гљива, патогенези инфекција, обољењима које изазивају у хуманој медицини.

ТЕМА ЦИЉ
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА
 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

Основне одлике 
микроорганизама 

●  Упознавање 
основних одлика 
микроорганизама 
узрочника инфекција;

●  Стицање теоретских 
знања о функционалној 
анатомији бактерија и 
метаболизму;

●  Стицање теоретских 
знања о врстама 
антибактеријских 
лекова и резистенцији 
на лекове.

●  разликује бактеријске ћелије 
према величини, облику и грађи; 

●  разликује услове за раст и 
размножавање бактерија и начин 
размножавања;

●  препознаје механизам деловања 
антибактеријских лекова са 
примерима;

●  препознаје механизам 
резистенције;

●  објасни дифузиони и дилуциони 
метод антибиограма;

●  објасни комбиновани метод 
антибиограма.

●  Предмет и циљ изучавања 
микробиологије и епидемиологије;

●  Бактерије, вируси, паразити и гљиве;
●  Облици и величина бактерија, 

распоред, грађа бактеријске ћелије, 
ћелијски зид, капсула;

●  Колоније и морфологија бактеријских 
колонија, антибиограм и његов значај

●  Фактори раста бактерија, култивисање 
бактерија;

●  Појам и методе дезинфекције, 
дезинфекциона средства, физичке и 
хемијске методе стерилизације.

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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе:
●  теоријска настава (70 часова)

Место реализације наставе
●  учионица

Препоруке за реализацију наставе
●  Препоручује се да се током изучавања 

теме на сваком часу ученицима уведу 
два-три нова термина; 

●  Користити колор-постере и видео-
презентације ради визуализације 
појединих микроорганизама;

●  Саветује се да наставник задаје 
домаћи задатак у виду цртежа са 
обележеним детаљима.

Оцењивање
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз:
●  тестове знања
●  усмено излагање
●  активност на часу
●  домаћи задатак

Број часова по темама
●  Основне одлике микроорганизама (11 

часова)
●  Основи епидемиологије заразних 

болести (8 часова)
●  Имунитет (14 часова)
●  Бактериологија (11 часова)
●  Вирусологија (10 часова)
●  Паразитологија (10 часова)
●  Микологија (6 часова)

Основи 
епидемиологије 
заразних болести 

●  Стицање знања о 
идентификацији 
бактерија које изазивају 
болести;

●  Стицање основних 
знања о инфективним 
болестима, врстама 
инфекције;

●  Стицање знања о 
факторима вируленције 
бактерија и њиховој 
патогености. 

●  објасни методе доказивања да је 
специфична бактеријска врста 
узрочник одређене болести;

●  разликује начин преношења 
инфекције и настанак 
инфективног процеса;

●  повезује врсте инфекције, њихов 
значај у односу на узрочника 
болести

●  објасни факторе адхеренције, 
факторе инвазивности и токсине 
бактерија одговорних за настанак 
болести.

● Патогеност и вируленција 
(инвазивност, токсичност);
●  Инфекција: дефиниција, врсте, облици 

и типови, заразна болест: дефиниција, 
типови и клиничка симптоматологија;

●  Неопходни фактори за настанак 
инфекције (Вограликов ланац);

●  Епидемијски процес: настанак, ток и 
престанак; 

●  Мере спречавања и настанка заразних 
болести.

●  Клицоноштво и његов медицински 
значај.

Имунитет 
●  Стицање теоретских 

знања о механизмима 
неспецифичне и 
специфичне одбране 
организма;

●  Стицање теоретских 
знања о имуном 
одговору на инфективне 
агенсе;

●  Стицање теоретских 
знања о имунолошким 
лабораторијским 
методама.

●  објасни неспецифичне 
одбрамбене факторе природне 
имуности и њихов значај;

●  објасни хуморални и ћелијски 
имуни одговор њихов значај и 
разлике;

●  објасни имунски одговор на 
бактерије, вирусе, гљиве и 
паразите, њихове сличности и 
разлике;

●  објасни имунолошке 
лабораторијске методе и њихов 
значај у идентификацији 
бактерија.

●  Антиген: дефиниција и значај;
●  Неспецифични и специфични 

имунитет, урођена отпорност;
●  Специфична имуност: имуни одговор, 

појам и дефиниција;. 
●  Настанак и улога антитела. 
●  Вакцине и серуми: врсте 

вакцина и серума, индикације и 
контраиндикације;

● Генетски инжињеринг.
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Бактериологија 
●  Стицање теоретских 

знања о грађи, 
физиологији и 
обољењима Грам 
позитивни Грам 
негативних бактерија 
значајним за хуману 
медицину;

●  Стицање теоретских 
знања о грађи, 
физиологији и 
обољењима која 
изазивају микоплазме, 
рикеције, лептоспире, 
борелије, бруцеле, 
листерије, спирохете.

●  разликује грађу и физиологију 
Грам позитивних бактерија и 
објасни обољења значајна за 
хуману медицину, превенција и 
лечење;

●  разликује грађу и физиологију 
Грам негативних бактерија, 
објасни обољења која изазивају 
Грам негативне бактерије, 
превенција и лечење;

●  објасни грађу, физиологију 
микоплазми, објасни обољења 
која изазивају микоплазме, 
превенцију и терапију.

●  Грам позитивне коке: Стафилококе, 
Стрептококе, Ентерококе;

●  Грам негативне коке: Najseria 
meningitidis i Najserija gonoreja;

●  Грам позитивни бацили: 
Korinebakterijum difterije, 
Mikobakterijum tuberkulozis, 
Bacilus antracis, Klostridijum tetani, 
Klostridijum gasne gangrene и 
Klostridijum botulinum;

●  Грам негативни бацили: опште 
особине ентеробактерија. Ešerihija 
koli, Salmonele, Šigele, Vibrio kolere, 
Klepsijela, Proteus, Pseudomonas, 
Jersinija; 

●  Алиментарне токсикоинфекције;
●  Hemofilus influence, Bordetela pertusis, 

Brucele, Listerije;
●  Treponema palidum, Leptospire и 

Borelije;
●  Rikecija provazeki и Rikecija burneti;
●  Опште особине хламидија, патогеност 

за људе, епидемиологија и заштита;
●  Узимање и слање материјала у 

лабораторију.

Вирусологија 
●  Стицање теоретских 

знања о структури 
вируса;

●  Стицање теоретских 
знања о односу вируса и 
ћелије домаћина;

●  Стицање теоретских 
знања о патогенези 
вирусне инфекције;

●  Стицање теоретских 
знања о лабораторијској 
дијагнози вирусних 
обољења.

●  разликује величину, хемијски 
састав и структуру вируса;

●  класификује вирусе према 
карактеристикама;

●  препознаје начин, фазе, 
репликације вируса;

●  повезује односе вируса и ћелије 
домаћина;

●  објасни начин настанка вирусне 
инфекције и осетљивост 
домаћина на виру.

●  Опште карактеристике вируса: 
морфологија, грађа и структура 
вируса; размножавање вируса, односи 
међу вирусима, тропизам, генетика 
вируса и појава мутација; 

●  Пикорна вируси – ентеровируси: 
вирус полиомијелитиса, коксаки 
и ротавируси. вурус грипа, вирус 
мумпса, вирус морбила, вирус 
беснила и вирус рубеле; 

●  Херпес вируси, вируси хепатитиса, 
ХИВ вирус;

●  Папилома вируси;
●  Узимање и слање материјала у 

вирусолошку лабораторију.

Паразитологија ●  Стицање теоријских 
знања о паразитима 
значајним за хуману 
медицину;

● Стицање теоретских 
знања о односу паразита и 
ћелија домаћина;
●  Стицање теоријских 

знања о лабораторијској 
дијагнози паразитарних 
обољења.

●  разликује облике,врсте и 
карактеристике симбиозa између 
организама;

●  разликује облике, врсте и 
карактеристике паразита;

●  разликује основне карактеристике 
паразита, на основу којих је 
извршена подела. 

●  Протозое: дизентерична амеба и 
непатогене амебе дигестивног тракта;

●  Флагелати телесних шупљина: 
lamblija intestinalis, trihomonas 
vaginalis;

●  Крвни и ткивни флагелати: 
лајшманије и трипанозоме; 

●  Крвне и ткивне спорозое: 
plazmodijum, tokosoplazma gondi;

●  Хлеминти, нематоде: askaris 
lumrikoides, trihiuris trihiura, enterobius 
vermikularis, ankilostoma duodenale, 
strongiloides sterkoides, trihinela 
spiralis;

●  Цестоде: tenia saginata, tenia solium, 
tenia ehinokokus; 

●  Трематоде: fasciola hepatika, узимање 
и слање материјала у лабораторију:

Микологија 
●  Стицање знања 

о морфологији, 
културелним и 
биохемијским 
особинама,антигеним 
својствима и патогенези 
гљива,

●  Стицање знања о 
класификацији гљива;

●  Стицања знања о 
системским микозама. 

●  објасни морфологију, културелне 
и биохемијске особине, антигена 
својства и патогенезу гљива;

●  објасни узрочнике системских 
микоза.

●  Опште карактеристике гљива, 
патогеност за човека; површинске, 
суперфицијалне или кожне и 
системске микозе; 

●  Условно патогене гљиве: kandida, 
kriptokokus и pneumocistis karini 
и патогене гљиве: aktinomices, 
aspergilus.
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Назив предмета: МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА
Годишњи фонд часова: 66 часова
Разред: Трећи
Циљеви предмета –  Упознавање са местом медицинске биохемије у клиничком раду;

–  Стицање теоријских знања о метаболизму воде и електролита и њиховим поремећајима;
–  Усвајање теоријских знања о хомеостази водоникових јона и гасовима у крви;
–  Стицање теоријских знања о структури и улогама аминокиселина, пептида и протеина (простих и сложених);
–  Разумевање биолошког и клиничког значаја ензима;
–  Разумевање метаболизма протеина и значаја; 
–  Стицање теоријских знања о биолошки важним угљеним хидратима, њиховом метаболизму и његовим поремећајима;
–  Стицање теоријских знања о биолошки важним липидима, њиховим улогама и метаболизму;
–  Стицање теоријских знања о липопротеинима и хиперлипопротеинемијама;
–  Стицање теоријских знања о сигналним системима у организму, као основним механизмима процеса корелације и регулације;
–  Схватање значаја праћења вредности биохемијских анализа за утврђивање тежине патолошких процеса и предвиђање исхода болести;
–  Схватање улоге и значајатехничара при узимању биолошког материјала за биохемијске анализе.

ТЕМА ЦИЉ
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА
 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

Телесне течности и 
електролити

●  Упознавање са 
предметом и задатком 
медицинске биохемије 
и значају биохемије 
у дијагностици и 
терапији, као и стицање 
знања о метаболизму 
воде и електролита и 
њеним поремећајима 
као и о осмоларности 
телесних течности и 
ацидо-базној равнотежи 
и њеним поремећајима;

●  Стицање знања о 
значају и функцији 
олигоелемената. као 
и стицање знања о 
телесним течностима и 
електролитима

●  објасни појам и значај биохемије;
●  објасни основне појмове о 

метаболизму;
●  објасни метаболизам воде и њене 

поремећаје;
●  објасни метаболизам електролита 

и њихове поремећаје;
●  објасни појам осмоларности 

телесних течности;
●  објасни ацидо-базну равнотежу и 

њене поремећаје;
●  објасни значај и функцију 

олигоелемената.

●  Предмет и задаци медицинске 
биохемије;

●  Основни појмови о метаболизму;
●  Метаболизам воде и поремећаји;
●  Метаболизам електролита;
●  Поремећаји у метаболизму 

електролита;
●  Ацидо-базна равнотежа телесних 

течности;
●  Поремећаји ацидо-базне равнотеже;
●  Значај и функција олигоелемената;
●  Гвожђе-улоге и метаболизам.

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

Реализација наставе:
Предмет се реализује кроз:
●  теоријску наставу

Место реализације наставе
●  Теоријска настава се реализује у 

учионици или одговарајућем кабинету

Препоруке за реализацију наставе су: 
активна настава, поред активне наставе 
пожељно је користити демонстрацију 
као и рад у групама. 

Оцењивање
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз:
●  праћење остварености исхода;
●  тестове знања;
●  активност на часу.

Оквирни број часова по темама
●  Телесне течности и електролити (12 

часова)
●  Протеини и ензими (10 часова)
●  Метаболизам протеина и 

аминокиселина (10 часова)
●  Угљени хидрати и њихов метаболизам 

(10 часова)
●  Липиди и њихов метаболизам (8 

часова)
●  Сигнални системи и хормони (8 

часова)
●  Биохемија крви и урина (8 часова)

Протеини и ензими ●  Стицање знања о 
протеинима и ензимима, 
као и стицање знања о 
структури, особинама, 
подели и значају 
аминокиселина и 
протеина;(структуру ће 
савладати кроз исход: 
Објасни структуру...) 
као и о функцијама 
специфичних протеина 
(албумини, хемоглобин, 
имуноглобулини, 
фибриноген);

●  Стицање знања о 
oсобинама, грађи 
номенклатури, подели 
и механизму деловања 
ензима;

●  Стицање знања 
о коензимима, 
проензимима и 
изоензимима;

●  Стицање знања о 
значају одређивања 
активности ензима у 
клиничкој дијагностици.

●  објасни структуру и особине 
аминокиселина;

●  наведе поделу аминокиселина;
●  објасни улоге и структуру 

протеина;
●  наведе поделу протеина;
●  објасни основне функције 

специфичних протеина;
●  објасни грађу и особине ензима;
●  наведе поделу ензима;
●  објасни механизам деловања 

ензима;
●  објасни функцију коензима, 

проензима и изоензима;
●  наведе значајне ензиме у 

клиничкој дијагностици.

Ово би значило да се на сваком 
часу оствари по један исход (10 
часова). Треба планирати и број 
часова за проверу и утврђивање 
градива.

●  Аминокиселине – структура, особине 
и значај;

●  Подела аминокиселина;
●  Пептиди – структура, биолошки 

значајни пептиди;
●  Структура протеина;
●  Особине, подела и улоге протеина;
●  Хемоглобин – структура и функције;
●  Специфични протеини;
●  Ензими – биолошки значај, структура 

и особине;
●  Номенклатура и подела ензима;
●  Коензими и простетичне групе;
●  Механизам деловања и фактори који 

утичу на активност ензима;
●  Проензими и изоензими;
●  Клинички значај одређивања ензима.

Метаболизам 
протеина и 
аминокиселина

●  Стицање знања о 
билансу азота и варењу 
протеина;

●  Стицање знања 
о ресорпцији 
аминокиселина и 
метаболичким путевима 
аминокиселина;

●  Стицање знања 
о метаболизму 
аминокиселина и 
циклусу урее;

●  Стицање знања 
о катаболизму 
хема, метаболизму 
жучних киселина и 
поремећајима.

●  објасни појам биланса азота;
●  објасни биолошку вредност 

протеина;
●  објасни метаболичке путеве 

аминокиселина у ћелији;
●  објасни метаболизам 

аминокиселина и циклус урее;
●  објасни катаболизам хема и 

метаболизам жучних киселина;
●  наведе и објасни поремећаје 

метаболизма хема и жучних боја;
●  процени значај биохемијских 

параметара у дијагнози обољења.

●  Општи појам азота у организму – 
биланс азота;

●  Протеински минимум, биолошка 
вредност протеина;

●  Дигестија протеина и ресорпција 
аминокиселина;

●  Метаболизам протеина;
●  Метаболизам амонијака и циклус 

урее;
●  Катаболизам хема и поремећаји;
●  Метаболизам жучних боја и 

поремећаји;
●  Клинички значај одређивања протеина 

у крви и урину;
●  Клинички значај одређивања 

непротеинских азотних једињења у 
крви и урину.
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Угљени хидрати и 
њихов метаболизам

●  Стицање знања о 
структури, особинама 
и биолошком значају 
моносахарида, 
дисахарида и 
полисахарида;

●  Стицање знања о 
уношењу, дигестији и 
ресорпцији угљених 
хидрата;

●  Стицање знања о 
метаболизму гликогена, 
глуконеогенези, 
гликолизи, 
Кребсовом циклусу и 
респираторном ланцу;

●  Стицање знања о 
слободним радикалима 
и оксидатовном стресу;

●  Стицање знања 
о регулацији 
концентрације глукозе 
у крви и поремећајима 
у метаболизму угљених 
хидрата.

●  илуструје структуре најважнијих 
моносахарида, дисахарида и 
полисахарида;

●  објасни особине и биолошки 
значај моносахарида, дисахарида 
и полисахарида;

●  објасни дигестију и ресорпцију 
угљених хидрата;

●  објасни метаболизам гликогена, 
глуконегенезу и гликолизу;

●  објасни Кребсов циклус и 
респираторни ланац;

●  објасни појам слободних 
радикала и оксидативни стрес;

●  објасни регулацију концентрације 
глукозе у крви;

●  објасни поремећаје у 
метаболизму угљених хидрата.

●  Моносахариди – подела и структура;
●  Моносахариди – особине и биолошки 

значај;
●  Дисахариди – структура, особине и 

биолошки значај;
●  Полисахариди – структура, особине и 

биолошки значај;
●  Уношење, дигестија и ресорпција 

угљених хидрата;
●  Метаболизам гликогена и 

глуконеогенеза;
●  Гликолиза;
●  Кребсов циклус трикарбоксилних 

киселина и респираторни ланац;
●  Слободни радикали – настанак 

у физиолошким условима и 
елиминација;

●  Регулација концентарације глукозе 
у крви.

Липиди и њихов 
метаболизам

●  Стицање знања о 
структури, особинама 
и биолошком значају 
масних киселина, 
триацилглицерола и 
стероида;

●  Стицање знања о 
уношењу, дигестији 
и ресорпцији и 
метаболизму липида;

●  Стицање знања о липо-
протеинима и хиперли-
попротеинемијама;

●  Стицање знања о 
фосфолипидима, 
структури и функцији 
биолошких мембрана.

●  објасни структуру, особине 
и биолошки значај масних 
киселина, триацилглицерола и 
стероида;

●  објасни значај фосфолипида у 
структури и функцији биолошких 
мембрана;

●  објасни уношење, дигестију и 
ресорпцију липида;

●  објасни метаболизам липида;
●  објасни метаболизам 

холестерола;
●  објасни структуру, метаболизам 

и поремећаје у метаболизму 
липопротеина;

●  процени значај одређивања 
липида и липопротеина у 
обољењима.

●  Липиди-улоге и подела;
●  Масне киселине – структура, особине 

и биолошки значај;
●  Триацилглицероли – структура, 

особине и биолошки значај;
●  Стероиди – структура, особине и 

биолошки значај;
●  Фосфолипиди – структура и функције 

биолошких мембрана;
●  Уношење, дигестија и ресорпција 

липида;
●  Метаболизам липида: бета-оксидација 

масних киселина;
●  Метаболизам холестерола;
●  Липопротеини – структура, 

метаболизам и поремећаји.

Сигнални системи и 
хормони

●  Стицање знања о 
подели и механизму 
деловања сигналних 
система и хормона у 
организму;

●  Стицање знања о 
пептидним хормонима, 
хормонима дериватима 
аминокиселина и 
стероидним хормонима.

●  објасни механизам деловања 
сигналних система у организму;

●  објасни механизам деловања и 
регулацију секреције хормона;

●  објасни основне чињенице о 
пептидним хормонима;

●  објасни основне чињенице 
о хормонима дериватима 
аминокиселина;

●  објасни основне чињенице о 
стероидним хормонима.

●  Сигнални системи – нервни, 
ендокрини, неуроендокрини, 
паракрини и аутокрини;

●  Подела, механизам деловања и 
регулација секреције хормона;

●  Хормони пептидне и протеинске 
структуре;

●  Хормони деривати аминокиселина;
●  Стероидни хормони.

Биохемија крви и 
урина

●  Стицање знања о 
значају биохемије 
у дијагностици 
болести срца, бубрега, 
гастроинтестиналног 
тракта, ендокриних 
болести и малигних 
обољења;

●  Стицање знања о 
хитним анализама.

●  објасни значај биохемије у 
дијагнози болести срца;

●  објасни значај биохемије у 
дијагнози болести бубрега;

●  објасни значај биохемије 
у дијагнози болести 
гастроинтестиналног тракта;

●  објасни значај биохемије у 
дијагнози ендокриних болести;

●  објасни значај биохемије у 
дијагнози малигних обољења;

●  наведе најзначајније хитне 
анализе и њихову примену.

●  Биохемијска дијагностика болести 
срца;

●  Биохемијска дијагностика болести 
бубрега;

●  Биохемијска дијагностика болести 
гастроинтестиналног тракта;

●  Биохемијска дијагностика ендикриних 
болести;

●  Биохемијска дијагностика малигних 
болести болести;

●  Хитна лабораторијска дијагностика.

Кључни појмови: Метаболизам, биохемија крви, угљени хидрати, протеини, масти, хормони.

ПРВА ПОМОЋ

1. ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ

РАЗРЕД
НАСТАВА

ПРАКСА УКУПНО
Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку

I 60 60

Напомена: у табели је приказан годишњи фонд часова за сваки облик рада.
2. ЦИЉЕВИ УЧЕЊА:
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–  Практично обучавање будућих здравствених радника за ваљано указивање неодложне помоћи животно угроженим лицима у не-
предвиђеним задесним ситуацијама што представља основу спасавања и очувања живота у збрињавању животно угрожених, 
ублажавање последица насталог стања и потпомагање опоравка практичним радњама које су на међународном плану прописане и 
усвојене ако методе избора;

–  Подстицање развоја етичких особина личности које карактеришу професионални лик здравствених радника као што су: хуманост, 
алтруизам, прецизност, самоиницијативност, одговорност и пожртвованост;

–  Развијање свести код појединаца и група о штетним утицајима средине и прихватање здравог начина живота;
–  Оспособљавање ученика за успешно преношење сазнања из домена прве помоћи у ширу друштвену заједницу;
–  Формирање код ученика позитивног понашања у личном животу и професионалном раду.

3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА ПРЕДМЕТА 
Разред:

Ред. бр. НАЗИВ МОДУЛА Трајање модула 
(часови)

1. Основни принципи прве помоћи и утврђивање стања повређених/оболелих лица 8
2. Поремећаји стања свести 6
3. Кардиопулмонална реанимација 8
4. Крварења и ране 8
5. Повреде костију и зглобова 8
6. Повреде изазване дејством физичких, хемијских и биолошких фактора 8
7. Повреде појединих телесних сегмената и посебне повреде 8
8. Изненада настале тегобе и болести 6

Назив модула: Основни принципи прве помоћи и утврђивање стања повређених/оболелих лица
Трајање модула: 8 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Упознавање са стањима која 
захтевају пружање неодложне 
прве помоћи, организацијом 
пружања као и посебностима 
које захтевају различите 
ситуације у акциденталним 
стањима;

●  Стицање знања о начину 
провере животних функција 
(свести, дисања, циркулације);

●  Усвајање технике прегледа 
п/о ради утврђивања знакова 
повреде/обољења и стања;

●  Препознавање знакова смрти

●  Објасни појам прве помоћи и разуме 
њен значај;

●  дефинише хитан случај;
●  наведе карике у ланцу спасавања и 

издвоји оне на које утиче спасилац и 
опише поступак на месту несреће;

●  направи план акције спасиоца и води 
комуникацију са диспечерима служби 
које позива;

●  утврди стање свести и утврди 
постојање дисања;

●  утврди постојање срчаног рада као и 
да уради преглед „од главе до пете” и 
објасни своје поступке при прегледу;

●  опише ране и касне знаке смрти као 
и да дефинише привидну (клиничку) 
смрт.

Настава у блоку:
●  Појам, циљеви, задаци и значај прве помоћи;
●  Улога спасиоца у пружању прве помоћи;
●  Појам хитног случаја;
●  Карике у ланцу спасавања;
●  Поступак на месту несреће;
●  Утврђивање стања повређеног/оболелог;
●  Утврђивање стања свести;
●  Провера дисања;
●  Провера срчаног рада;
●  Преглед „од главе до пете”;
●  Поступак са одећом и обућом;
●  Појам, врсте и знаци смрти.

Напочетку модула ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе / учења, планом 
рада и начинима оцењивања.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  вежбе у блоку (8 часова)

Подела одељења на групе
Одељење се дели на групе (до 10 ученика у 
групи) приликом реализације вежби.

Место реализације наставе
●  кабинет за прву помоћ
●  настава у природи

Препоруке за реализацију наставе
●  Значај благовремено пружене прве помоћи 

илустровати са што више примера;
●  Приказати ученицима филм са овом 

тематиком; 
●  Организовати рад у паровима или групи;
●  Тријажу у овом модулу само дефинисати.

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
1. усмено излагање;
2. тестове знања:
3.  тестове вештина
4. активност на часу;
5. праћење рада;
6. самостални рад.
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Назив модула: Поремећаји стања свести
Трајање модула: 6 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Стицање знања о различитим 
поремећајима свести;

●  Усвајање вештина за пружање 
помоћи лицима у бесвесном 
стању.

●  препозна различите нивое поремећаја 
свести (сомноленција, сопор, кома);

●  постави п/о у бочни релаксирајући 
положај;

●  препозна различите поремећаје свести 
и збрине п/о на одговарајући начин. 

Настава у блоку:
●  Појам, узроци и класификација поремећаја 

свести;
●  Поступак код поремећаја свести;
●  Несвестица;
●  Епилепсија (и хистерија);
●  Фрас;
●  Потрес мозга;
●  Мождани удар;
●  Поремећаји концентрације шећера у крви;
●  Кома.

Напочетку модула ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе / учења, планом 
рада и начинима оцењивања.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  вежбе у блоку (6 часова)

Подела одељења на групе
Одељење се дели на групе (до 10 ученика у 
групи) приликом реализације вежби.

Место реализације наставе
●  кабинет за прву помоћ

Препоруке за реализацију наставе
●  Значај благовремено пружене прве помоћи 

илустровати са што више примера;
●  Инсистирати на тражењу медицинске 

документације и лекова у одећи 
унесрећених; 

●  Организовати рад у паровима или групи;
●  Користити реалистички приказ стања.

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
1. усмено излагање;
2. тестове знања;
3. активност на часу;
4. праћење рада;
5. самостални рад.

Назив модула: Кардиопулмонална реанимација
Трајање модула:  8 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Стицање знања о 
кардиопулмоналној 
реанимацији;

●  Усвајање вештина у техници 
оживљавања.

●  препозна престанак дисања и рада 
срца;

●  наведе узроке опструкције 
дисајних путева и опише поступке 
успостављања проходности дисајних 
путева;

●  изводи кардиопулмоналну 
реанимацију код особа различитог 
узраста;

●  примени спољашњи аутоматски 
дефибрилатор.

Настава у блоку:
●  Појам и циљеви кардиопулмоналне 

реанимације;
●  Престанак дисања и рада срца – узроци и 

знаци;
●  Успостављање проходности дисајних путева;
●  Методе вештачког дисања;
●  Спољашња масажа срца;
●  Специфичности КПР код деце до прве 

године старости;
●  Специфичности КПР код деце узраста од 

прве године до пубертета;
●  Када не започињати КПР;
●  Најчешће грешке у поступку КПР;
●  Примена спољашњег аутоматског 

дефибрилатора.

Напочетку модула ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе / учења, планом 
рада и начинима оцењивања.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  вежбе у блоку (10 часова)

Подела одељења на групе
Одељење се дели на групе (до 8 ученика у 
групи) приликом реализације вежби.
●  кабинет за прву помоћ

Препоруке за реализацију наставе
●  Значај благовремено пружене прве помоћи 

илустровати са што више примера;
●  Вежбати технике КПР на луткама – 

фантомима: беба, дете, одрасла особа;
●  Организовати рад у паровима или 

индивидуални.

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
1. усмено излагање;
2. тестове знања;
3. активност на часу;
4. праћење рада;
5. самостални рад.
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Назив модула: Крварења и ране
Трајање модула:  8 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Стицање основних знања 
о узроцима и врстама 
крварења и усвајање вештина 
привремене хемостазе;

●  Стицање знања о завојном 
материјалу и усвајање техника 
превијања троуглом марамом 
и завојем;

●  Стицање знања о ранама и 
усвајање вештина за њихово 
збрињавање.

●  препозна знаке крварења и шока;
●  примењује мере у борби против шока; 
●  локализује тачке дигиталне 

компресије;
●  заустави крварење различитим 

методама;
●  опише поступак збрињавања 

ампутационих повреда;
●  правилно збрине рану;
●  опише поступак код крварења из 

природних отвора;
●  правилно користи завојни материјал;
●  превије поједине телесне сегменте 

троуглом марамом и завојем.

Настава у блоку:
●  Крварења – врсте и последице;
●  Хеморагични шок;
●  Методе привремене хемостазе;
●  Трауматска ампутација и поступак код 

очекиване реплантације;
●  Крварења из природних отвора;
●  Ране и поступак са ранама;
●  Страно тело у рани;
●  Ратне ране;
●  Завојни материјал;
●  Технике превијања појединих сегмената тела 

троуглом марамом и завојем.

Напочетку модула ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе/учења, планом 
рада и начинима оцењивања.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  вежбе у блоку (8 часова)

Подела одељења на групе
Одељење се дели на групе (до 10 ученика у 
групи) приликом реализације вежби.

Место реализације наставе
●  кабинет за прву помоћ;
●  настава у природи.

Препоруке за реализацију наставе
●  Значај благовремено пружене прве помоћи 

илустровати са што више примера;
●  Користити реалистички приказ повреда;
●  Организовати рад у паровима или групи.

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
1. усмено излагање;
2. тестове знања;
3. активност на часу;
4. праћење рада;
5. самостални рад.

Назив модула: Повреде костију и зглобова
Трајање модула:  8 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Стицање знања о узроцима 
и врстама повреда коштано-
зглобног система и усвајање 
вештина за њихово 
збрињавање;

●  Стицање знања о 
имобилизационим средствима 
и усвајање техника њихове 
примене.

●  препозна знаке повреда зглобова и 
костију;

●  примењује мере у борби против шока; 
●  дефинише циљеве и правила 

имобилизације;
●  изврши имобилизацију појединих 

телесних сегмената;
●  контролише постављену 

имобилизацију;
●  збрине прелом са крварењем;
●  примени „троструки хват”;
●  учествује у преношењу особе са 

повредом кичменог стуба.

Настава у блоку:
●  Повреде зглобова: нагњечење, угануће, 

ишчашење и прелом;
●  Повреде костију;
●  Имобилизација – појам, циљеви;
●  Правила имобилизације;
●  Средства за имобилизацију;
●  Имобилизација кичменог стуба;
●  Специфичности ослобађања дисајних путева 

при повреди вратне кичме;
●  Имобилизација горњих екстремитета;
●  Имобилизација грудног коша;
●  Имобилизација карлице;
●  Имобилизација доњих екстремитета.

Напочетку модула ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе/учења, планом 
рада и начинима оцењивања.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  вежбе у блоку (8 часова)

Подела одељења на групе
Одељење се дели на групе (до 10 ученика у 
групи) приликом реализације вежби.

Место реализације наставе
●  кабинет за прву помоћ
●  настава у природи

Препоруке за реализацију наставе
●  Значај благовремено пружене прве помоћи 

илустровати са што више примера;
●  Користити реалистички приказ повреда;
●  Организовати рад у паровима или групи.

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
1. усмено излагање;
2. тестове знања;
3. активност на часу;
4. праћење рада;
5. самостални рад.
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Назив модула: Повреде изазване дејством физичких, хемијских и биолошких фактора
Трајање модула:  8 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Стицање знања о повредама 
изазваним физичким, 
хемијским и биолошким 
факторима;

●  Усвајање вештина за 
практично пружање прве 
помоћи.

●  препозна различите термичке повреде;
●  на одговарајући начин збрине 

различите термичке повреде;
●  опише поступак спасиоца у 

различитим акцидентима и користи 
мере самозаштите;

●  пружи адекватну прву помоћ код 
повреда електрицитетом;

●  препозна хемијска оштећења 
организма и збрине их на адекватан 
начин;

●  пружи прву помоћ код биолошких 
повреда.

Настава у блоку:
●  Повреде изазване дејством високе 

температуре на организам: топлотни удар, 
сунчаница, опекотине;

●  Повреде изазване дејством ниске 
температуре на организам: хипотермија и 
смрзотине;

●  Повреде електрицитетом: повреде 
електричном струјом и удар грома;

●  Хемијске опекотине;
●  Нагла тровања удисањем и гутањем отрова;
●  Тровања угљенмоноксидом;
●  Тровања каустичним средствима;
●  Тровање алкохолом, лековима и 

психоактивним супстанцама;
●  Биолошке повреде;
●  Ујед змија и других животиња;
●  Убоди инсеката (пчела, оса, стршљен, 

шкорпион, паук, крпељ).

Напочетку модула ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе / учења, планом 
рада и начинима оцењивања.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  вежбе у блоку (8 часова)

Подела одељења на групе
Одељење се дели на групе (до 10 ученика у 
групи) приликом реализације вежби.

Место реализације наставе
●  кабинет за прву помоћ

Препоруке за реализацију наставе
●  Значај благовремено пружене прве помоћи 

илустровати са што више примера;
●  Користити реалистички приказ стања и 

повреда;
●  Организовати рад у паровима или групи.

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
1. усмено излагање;
2. тестове знања;
3. активност на часу;
4. праћење рада;
5. самостални рад.

Назив модула: Повреде појединих телесних сегмената и посебне повреде
Трајање модула:  8 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Стицање знања о повредама 
појединих телесних сегмената;

●  Стицање знања о краш и бласт 
повредама и утопљењу;

●  Стицање знања о повредама у 
саобраћају и специфичностима 
о поступку на месту несреће;

●  Стицање знања о политрауми;
●  Стицање знања о тријажирању 

п/о;
●  Усвајање вештина за 

практично пружање прве 
помоћи.

●  препозна и збрине краниоцеребралне 
повреде;

●  препозна и збрине повреде ока и ува;
●  препозна и збрине п/о са повредама 

органа трбуха и карлице;
●  препозна краш и бласт повреде и 

пружи адекватну прву помоћ; 
●  збрине утопљеника уз познавање мера 

за безбедност спасиоца;
●  опише поступак код саобраћајног 

удеса;
●  учествује у извлачењу повређеног 

из аутомобила и скидању кациге код 
мотоциклиста;

●  опише редослед збрињавања повреда 
код политрауматизованих;

●  врши тријажу п/о.

Настава у блоку:
●  Кранио-церебралне повреде;
●  Повреде ока и ува;
●  Повреде органа грудног коша;
●  Повреде органа трбуха и карлице;
●  Краш повреде;
●  Бласт повреде;
●  Утопљење у води;
●  Саобраћајни трауматизам;
●  Политраума;
●  Тријажа п/о.

Напочетку модула ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе / учења, планом 
рада и начинима оцењивања.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  вежбе у блоку (8 часова)

Подела одељења на групе
Одељење се дели на групе (до 10 ученика у 
групи) приликом реализације вежби.

Место реализације наставе
●  кабинет за прву помоћ
●  настава у природи

Препоруке за реализацију наставе
●  Значај благовремено пружене прве помоћи 

илустровати са што више примера;
●  Користити реалистички приказ стања и 

повреда;
●  Организовати рад у паровима или групи;
●  Организовати полигон са већим бројем 

повређених/оболелих.

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
1. усмено излагање;
2. тестове знања;
3. активност на часу;
4. праћење рада;
5. самостални рад.
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Назив модула: Изненада настале тегобе и болести
Трајање модула:  8 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Стицање знања о поступцима 
код најчешћих изненада 
насталих тегоба и болести.

●  препозна најчешће изненада настале 
тегобе и болести и пружи адекватну 
прву помоћ.

Настава у блоку:
●  Повишена телесна температура;
●  Бол у грудима;
●  Хипертензија;
●  Бронхијална астма;
●  Бол у трбуху;
●  Повраћање и пролив;
●  Главобоља и вртоглавица;
●  Алергијске реакције.

Напочетку модула ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе / учења, планом 
рада и начинима оцењивања.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  вежбе у блоку (60 часова)

Подела одељења на групе
Одељење се дели на групе (до 10 ученика у 
групи) приликом реализације вежби.

Место реализације наставе
●  кабинет за прву помоћ;
●  настава у природи.

Препоруке за реализацију наставе
●  Значај благовремено пружене прве помоћи 

илустровати са што више примера;
●  Користити реалистички приказ стања и 

повреда;
●  Организовати рад у паровима или групи;
●  Организовати полигон са већим бројем 

повређених/оболелих.

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
1. усмено излагање;
2. тестове знања;
3. активност на часу;
4. праћење рада;
5. самостални рад.

Кључни појмови: прва помоћ, поремећаји стања свести, кардиопулмонална реанимација, крварења и ране, физичке повреде.

МОРФОЛОГИЈА ЗУБА

1. ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ

РАЗРЕД
НАСТАВА

ПРАКСА УКУПНО
Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку

I 66 99 30 195

Напомена: у табели је приказан годишњи фонд часова за сваки облик рада

2. ЦИЉЕВИ УЧЕЊА: 
–  стицање теоријских знања о анатомској и хистолошкој грађи и функцији зуба
–  стицање знања о општим и специјалним антомоморфолошким карактеристикама зуба класе секутића
–  стицање знања о општим и специјалним антомоморфолошким карактеристикама зуба класе очњака
–  стицање знања о општим и специјалним антомоморфолошким карактеристикама зуба класе премолара
–  стицање знања о општим и специјалним антомоморфолошким карактеристикама зуба класе молара
–  повезивање теоријског знања са практичним радом
–  развијање мануелне спретности и способности уочавања детаља 
–  савладавање техникe моделовања и стицање вештине и прецизности у моделовању зуба
–  оспособљавање ученика за самостално моделовање сваког појединачног зуба
–  формирање става код ученика о потреби комплексног и свеобухватног прожимања теоријског знања и практичних вештина при 

изради зубне надокнаде
–  оспособљавање за самостално и организовано учествовање у настави
–  развијање одговорности ученика, комуникативности, креативног изражавања и критичког односа према обављеном послу;
–  стицање знања и вештина коришћењем савремене технологије (на рачунару и/или мобилном телефону)
–  развијање практичних вештина коришћењем интернета
–  коришћење и повезивање знања из других предмета који су у корелацији са предметом Морфологија зуба 

3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА ПРЕДМЕТА 
Разред: први

Ред. бр НАЗИВ МОДУЛА Трајање модула 
(часови)

1 Усна дупља и органи усне дупље 15
2 Анатомоморфолошке карактеристике зуба класе секутића 49
3 Анатомоморфолошке карактеристике зуба класе очњака 30
4 Анатомоморфолошке карактеристике зуба класе премолара 50
5 Анатомоморфолошке карактеристике зуба класе молара 51



29. јул 2019.  ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИК Број 10 – Страна 133

Назив модула: Усна дупља и органи усне дупље
Трајање модула:  15 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

●  Стицање знања о основним 
анатомским

●  карактеристикама органа усне 
дупље 

●  Оспособљавање ученика за 
уочавање основних облика 
који чине саставни део рељефа 
зуба

●  Савладавање технике 
моделовање у зубној техници

●  наведе делове усне дупље
●  објасни улоге зуба у функцији 

жвакања
●  објасни анатомију и хистолошку грађу 

зуба
●  наведе карактеристике рељефа зуба
●  објасни топографску поделу зуба
●  објасни и примени начине 

обележавања зуба
●  објасни разлике дентиције зуба
●  разуме и користи стручну 

терминологију

Теорија:
●  Усна дупља као део система органа за 

варење.
●  Зуби као део система органа за варење.
●  Анатомија зуба: круна, врат и корен зуба
●  Хистолошка грађа зуба: глеђ, дентин, цемент 

и пулпа
●  Вестибуларни, проксимални и оклузални 

рељеф зуба.
●  Топографска подела зуба.
●  Обележавање зуба
●  Дентиције зуба
●  Опште карактеристике зуба: знак лука, угла, 

корена и лингвални нагиб зуба.

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

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теоријска настава (6 часова)
●  вежбе (9 часова)

Подела одељења на групе
При реализовању наставе вежби, одељење се 
дели на 3 групе.

Место реализације наставе
●  учионица за видео-пројекције
●  лабораторија

Препоруке за реализацију наставе
●  Градиво излагати јасно и конкретно на 

једноставним примерима
●  У обради модула користити комбиноване 

облике рада.
●  Кроз вербалне методе рада, методе усменог 

излагања, објашњења, демонстрације, 
графичких радова, коришћења очигледних 
наставних средстава, домаћих задатака и 
радних свезака приближити ученику градиво 
до разумљивог нивоа , применљивог у 
пракси

●  На почетку ученике упознати са усном 
дупљом и органима усне дупље.

●  Акценат ставити на зубе као основу 
сваког модула, а ради лакшег сналажења и 
споразумевања при њиховој обради

●  Обрадити детаљно анатомију зуба и 
хистолошку грађу зуба, као и рељеф 
вестибуларних, проксималних и оклузалних 
површина зуба 

●  Урадити топографску поделу и обележавање 
зуба

●  Код ученика треба развијати интересовања 
за коришћење стручне литературе са 
претраживањем по интернету

●  Настава вежби се континуирано одвија – три 
спојена школска часа недељно.

●  Настава вежби прати теоријску наставу 
и оставља довољно времена ученику да 
савлада и увежба одређене технике у раду.

●  Развијати код ученика мануелне спретности , 
способности уочавања детаља, прецизност и 
самосталности у раду

●  За извођење наставе вежби, препоручује се 
инструмент за моделовање воском 

●  (комбинација лекрона и капаљке) који 
одговара и субтрактивној и адитивној 
техници

●  Код ученика подстицати повезивање 
стеченог знања на теоријској настави 
са наставом вежби и применити их при 
цртању антомоморфолошких детаља зуба 
и при савладавању субтрактивне технике 
моделовања у воштаном блоку

● самосталност у раду .
●  Наставник и ученици су обавезни да имају 

радну одећу и придржавају се Правилника 
заштите на раду

Оцењивање
Вредновање остварености исхода:
1. праћење остварености исхода
2. тестови знања
3. тестови практичних вештина
4. активност на часу
5. праћење практичног рада
●  самостални практични рад 

●  разликује делове усне дупље
●  уочава основне анатомоморфолошке 

карактеристике и хистолошке грађе 
зуба

●  нацрта основне анатомске детаље и 
рељеф зуба

● примени субтрактивну и адитивну 
технику моделовања

Вежбе:
●  Приказ модела усне дупље и уочавање 

основних карактеристика усне дупље.
●  Приказ модела свих зуба и уочавање 

основних анатомоморфолошких 
карактеристика и хистолошке грађе зуба

●  Слободно цртање облика који чине саставни 
део рељефа зуба

●  Субтрактивна и адитивна техника 
моделовања у зубној техници

●  Слободно моделовање облика који чине 
саставни део рељефа зуба
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Назив модула: Анатомоморфолошке карактеристике зуба класе секутића
Трајање модула:  49 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

●  Стицање знања о 
општим и специјалним 
антомоморфолошким 
карактеристикама зуба класе 
секутића

●  Стицање вештине моделовања 
секутића субтрактивном и 
адитивном техником 

●  Утврђивање остварености 
планираних исхода модула 

●  

●  разуме улоге и положаје секутића у 
зубном низу 

●  наведе анатомоморфолошке 
карактеристике доњих секутића 

●  наведе анатомоморфолошке 
карактеристика горњих секутића

●  разликује анатомоморфолошке 
карактеристике горњих и доњих 
секутића

●  објасни процес моделовања
●  разуме и користи стручну 

терминологију
●  користи савремену технологију у 

изради домаћих задатака 

Теорија:
●  Положај зуба из класе секутића у зубном 

низу и њихова улога у мастикацији.
●  Анатомоморфолошке карактеристике 

доњег првог секутића, цртање и процес 
моделовања.

●  Анатомоморфолошке карактеристике 
доњег другог секутића, цртање и процес 
моделовања.

●  Анатомоморфолошке карактеристике 
горњег првог секутића, цртање и процес 
моделовања.

●  Анатомоморфолошке карактеристике 
горњег другог секутића, цртање и процес 
моделовања.

●  Секутићи у млечној и сталној дентицији

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

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теоријска настава (16 часова)
●  вежбе (27 часова)
●  блок настава (6 часова)

Подела одељења на групе
При реализовању вежби, одељење се дели на 
3 групе.

Место реализације наставе
●  учионица за видео-пројекције
●  лабораторија

Препоруке за реализацију наставе
●  Градиво излагати јасно и конкретно на 

једноставним примерима
●  У обради модула користити комбиноване 

облике рада.
●  Кроз вербалне методе рада, методе усменог 

излагања, објашњења, демонстрације, 
графичких радова, коришћења очигледних 
наставних средстава, домаћих задатака и 
радних свезака приближити ученику градиво 
до разумљивог нивоа, применљивог у пракси

●  Ученике упознати са анатомoморфолошким 
карактеристикама горњих и доњих секутића 
и са процесом моделовања.

●  У радним свескама цртати све представнике 
класе секутића

●  Ученике упутити у начин коришћења 
интернета у савладавању наставних садржаја

●  Настава вежби се континуирано одвија – три 
спојена школска часа недељно.

●  Настава вежби прати теоријску наставу 
и оставља довољно времена ученику да 
савлада и увежба одређене технике у раду.

●  Моделовање зуба у воштаном блоку 
подразумева субтрактивну методу рада

●  Блок настава прати наставу вежби и одржава 
се након завршеног модула 

●  На часовим блок наставе користити више 
адитивну технику рада

●  Код ученика подстицати повезивање 
стеченог знања на теоријкој настави са 
нставом вежби и развијати самосталност у 
практичном раду .

●  Стечена знања користи за припрему и израду 
ученичких пројеката

●  Посебно се препоручује школска изложба 
најбољих ученичких радова на крају 
полугодишта и школске године као и 
организација такмичења из наставних 
области

●  Наставник и ученици су обавезни да имају 
радну одећу и придржавају се Правилника 
заштите на раду

Оцењивање
Вредновање остварености исхода:
1. праћење остварености исхода
2. тестови знања
3. тестови практичних вештина
4. активност на часу
5. праћење практичног рада
●  самостални практични рад 

●  измоделује доње секутиће са 
свим анатомоморфолошким 
карактеристикама

●  измоделује горње секутиће са 
свим анатомоморфолошким 
карактеристикама 

●  самостално моделује горње и доње 
секутиће адитивном техником.

Вежбе:
●  Моделовање доњег првог левог секутића у 

воштаном блоку, увећано 1,5 пута.
●  Моделовање доњег првог десног секутића у 

воштаном блоку, увећано 1,5 пута.
●  Моделовање доњег другог левог секутића у 

воштаном блоку, увећано 1,5 пута.
●  Моделовање доњег другог десног секутића у 

воштаном блоку, увећано 1,5 пута.
●  Моделовање горњег првог левог секутића у 

воштаном блоку, увећано 1,5 пута.
●  Моделовање горњег првог десног секутића у 

воштаном блоку, увећано 1,5 пута.
●  Моделовање горњег другог левог секутића у 

воштаном блоку, увећано 1,5 пута.
●  Моделовање горњег другог десног секутића 

у воштаном блоку, увећано 1,5 пута.

Блок настава:
●  Моделовање горњих и доњих секутића 

адитивном техником
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Назив модула: Анатомоморфолошке карактеристике зуба класе очњака 
Трајање модула:  30 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

●  Стицање знања о 
општим и специјалним 
антомоморфолошким 
карактеристикама зуба класе 
очњака

●  Стицање вештине моделовања 
очњака субтрактивном и 
адитивном техником

●  Утврђивање остварености 
планираних исхода модула 

●  наведе улоге и положај очњака у 
зубном низу 

●  наведе анатомоморфолошке 
карактеристике доњих очњака 

●  наведе анатомоморфолошке 
карактеристике горњих очњака 

●  разликује анатомоморфолошке 
карактеристике горњих и доњих 
очњака 

●  објасни процес моделовања
●  разуме и користи стручну 

терминологију
●  користи савремену технологију у 

изради домаћих задатака 

Теорија:
●  Положај зуба класе очњака у зубном низу и 

њихова улога у мастикацији.
●  Анатомоморфолошке карактеристике горњег 

очњака, цртање и процес моделовања.
●  Анатомоморфолошке карактеристике доњег 

очњака, цртање и процес моделовања.
●  Очњаци у млечној и сталној дентицији

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

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теоријска настава (9 часова)
●  вежбе (15 часова)
●  блок настава (6 часова)

Подела одељења на групе
При реализовању вежби, одељење се дели на 
3 групе.

Место реализације наставе
●  учионица за видео-пројекције
●  лабораторија

Препоруке за реализацију наставе
●  Градиво излагати јасно и конкретно на 

једноставним примерима
●  У обради модула користити комбиноване 

облике рада.
●  Кроз вербалне методе рада, методе усменог 

излагања, објашњења, демонстрације, 
графичких радова, коришћења очигледних 
наставних средстава, домаћих задатака и 
радних свезака приближити ученику градиво 
до разумљивог нивоа , применљивог у 
пракси

●  Ученике упознати са анатомоморфолошким 
карактеристикама горњих и доњих очњака и 
са процесом моделовања.

●  У радним свескама цртати све представнике 
класе очњака

●  Ученике упутити у начин коришћења 
интернета у савладавању наставних садржаја

●  Настава вежби се континуирано одвија – три 
спојена школска часа недељно.

●  Настава вежби прати теоријску наставу 
и оставља довољно времена ученику да 
савлада и увежба одређене технике у раду.

●  Моделовање зуба у воштаном блоку 
подразумева субтрактивну методу рада

●  Блок настава прати наставу вежби и одржава 
се након завршеног модула 

●  На часовим блок наставе користити више 
адитивну технику рада

●  Код ученика подстицати повезивање 
стеченог знања на теоријкој настави са 
нставом вежби и развијати самосталност у 
практичном раду .

●  Стечена знања користи за припрему и израду 
ученичких пројеката

●  Посебно се препоручује школска изложба 
најбољих ученичких радова на крају 
полугодишта и школске године као и 
организација такмичења из наставних 
области

●  Наставник и ученици су обавезни да имају 
радну одећу и придржавају се Правилника 
заштите на раду

Оцењивање
Вредновање остварености исхода:
1. праћење остварености исхода
2. тестови знања
3. тестови практичних вештина
4. активност на часу
5. праћење практичног рада
●  самостални практични рад 

●  измоделује доње очњаке са 
свим анатомоморфолошким 
карактеристикама 

●  измоделује горње очњаке са 
свим анатомоморфолошким 
карактеристикама 

●  самостално моделује горње и доње 
очњаке адитивном техником.

 

Вежбе:
●  Моделовање горњег левог очњака у 

воштаном блоку, увећано 1,5 пута.
●  Моделовање горњег десног очњака у 

воштаном блоку увећано 1,5 пута.
●  Моделовање доњег левог очњака у воштаном 

блоку увећано 1,5 пута.
●  Моделовање доњег десног очњака у 

воштаном блоку увећано 1,5 пута.

Блок настава:
●  Моделовање горњих и доњих очњака 

адитивном техником



Страна 136 – Број 10 ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИК 29. јул 2019.

Назив модула: Анатомоморфолошке карактеристике зуба класе премолара
Трајање модула:  50 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

●  стицање знања о 
општим и специјалним 
антомоморфолошким 
карактеристикама зуба класе 
премолара

●  Стицање вештине моделовања 
премолара субтрактивном и 
адитивном техником

●  Утврђивање остварености 
планираних исхода модула 

●  наведе улоге и положај премолара у 
зубном низу 

●  наведе анатомоморфолошке 
карактеристике доњих премолара 

●  наведе анатомоморфолошке 
карактеристике горњих премолара 

●  разликује анатомоморфолошке 
карактеристике горњих и доњих 
премолара 

●  разуме процес моделовања
●  разуме и користи стручну 

терминологију
●  користи савремену технологију у 

изради домаћих задатака 

Теорија:
●  Положај зуба из класе премолара у зубном 

низу и њихова улога у мастикацији.
●  Анатомоморфолошке карактеристике 

горњег првог премолара, цртање и процес 
моделовања.

●  Анатомоморфолошке карактеристике 
горњег другог премолара, цртање и процес 
моделовања.

●  Анатомоморфолошке карактеристике 
доњег првог премолара, цртање и процес 
моделовања.

●  Анатомоморфолошке карактеристике 
доњег другог премолара, цртање и процес 
моделовања.

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

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теоријска настава (14 часова)
●  вежбе (24 часа)
●  блок настава (12 часова)

Подела одељења на групе
При реализовању вежби, одељење се дели на 
3 групе.

Место реализације наставе
●  учионица за видео-пројекције
●  лабораторија

Препоруке за реализацију наставе
●  Градиво излагати јасно и конкретно на 

једноставним примерима
●  У обради модула користити комбиноване 

облике рада .
●  Кроз вербалне методе рада, методе усменог 

излагања, објашњења, демонстрације, 
графичких радова, коришћења очигледних 
наставних средстава, домаћих задатака и 
радних свезака приближити ученику градиво 
до разумљивог нивоа , применљивог у 
пракси

●  Ученике упознати са анатомoморфолошким 
карактеристикама горњих и доњих 
премолара и са процесом моделовања.

●  У радним свескама цртати све представнике 
класе премолара

●  Ученике упутити у начин коришћења 
интернета у савладавању наставних садржаја

●  Настава вежби се континуирано одвија – три 
спојена школска часа недељно.

●  Настава вежби прати теоријску наставу 
и оставља довољно времена ученику да 
савлада и увежба одређене технике у раду.

●  Моделовање зуба у воштаном блоку 
подразумева субтрактивну методу рада

●  Блок настава прати наставу вежби и одржава 
се након завршеног модула 

●  На часовим блок наставе користити више 
адитивну технику рада

●  Код ученика подстицати повезивање 
стеченог знања на теоријкој настави са 
нставом вежби и развијати самосталност у 
практичном раду .

●  Стечена знања користи за припрему и израду 
ученичких пројеката

●  Посебно се препоручује школска изложба 
најбољих ученичких радова на крају 
полугодишта и школске године као и 
организација такмичења из наставних 
области

●  Наставник и ученици су обавезни да имају 
радну одећу и придржавају се Правилника 
заштите на раду

Оцењивање
Вредновање остварености исхода:
1. праћење остварености исхода
2. тестови знања
3. тестови практичних вештина
4. активност на часу
5. праћење практичног рада
●  самостални практични рад 

●  измоделује доње премоларе са 
свим анатомоморфолошким 
карактеристикама 

●  измоделује горње премоларе 
са свим анатомоморфолошким 
карактеристикама

●  самостално моделује горње и 
доње премоларе субтрактивном и 
адитивном техником.

Вежбе:
●  Моделовање горњег првог левог премолара у 

воштаном блоку, увећано 1,5 пута.
●  Моделовање горњег првог десног премолара 

у воштаном блоку, увећано 1,5 пута.
●  Моделовање горњег другог левог премолара 

у воштаном блоку, увећано 1,5 пута.
●  Моделовање горњег другог десног 

премолара у воштаном блоку, увећано 1,5 
пута.

●  Моделовање доњег првог левог премолара у 
воштаном блоку, увећано 1,5 пута.

●  Моделовање доњег првог десног премолара 
у воштаном блоку, увећано 1,5 пута.

●  Моделовање доњег другог левог премолара у 
воштаном блоку, увећано 1,5 пута.

●  Моделовање доњег другог десног премолара 
у воштаном блоку, увећано 1,5 пута.

Блок настава:
●  Моделовање горњих и доњих премолара 

субтрактивном техником – самостални рад

Блок настава:
●  Моделовање горњих и доњих премолара 

адитивном техником
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Назив модула: Анатомоморфолошке карактеристике зуба клсае молара
Трајање модула:  51 час 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

●  Стицање знања о 
општим и специјалним 
антомоморфолошким 
карактеристикама зуба класе 
молара субтрактивном и 
адитивном техником

●  Стицање вештине моделовања 
молара

●  Утврђивање остварености 
планираних исхода модула 

●  наведе улоге и положај молара у 
зубном низу 

●  наведе анатомоморфолошке 
карактеристике доњих

●  молара 
●  наведе анатомоморфолошке 

карактеристике горњих молара 
●  разликује анатомоморфолошке 

карактеристике горњих и доњих 
молара 

●  разуме процес моделовања
●  разуме и користи стручну 

терминологију
●  користи савремену технологију у 

изради домаћих задатака 

Теорија:
●  Положај зуба из класе молара у зубном низу 

и њихова улога у мастикацији.
●  Анатомоморфолошке карактеристике горњег 

првог молара, цртање и процес моделовања.
●  Анатомоморфолошке карактеристике горњег 

другог молара, цртање и процес моделовања.
●  Анатомоморфолошке карактеристике горњег 

трећег молара, цртање и процес моделовања
●  Анатомоморфолошке карактеристике доњег 

првог молара, цртање и процес моделовања.
●  Анатомоморфолошке карактеристике доњег 

другог молара, цртање и процес моделовања.
●  Анатомоморфолошке карактеристике доњег 

трећег молара, цртање и процес моделовања 
●  Молари у млечној и сталној дентицији

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

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теоријска настава (21 час)
●  вежбе (24 часа)
●  блок настава (6 часова)

Подела одељења на групе
При реализовању вежби, одељење се дели на 
3 групе.

Место реализације наставе
●  учионица за видео-пројекције
●  лабораторија

Препоруке за реализацију наставе
●  Градиво излагати јасно и конкретно на 

једноставним примерима
●  У обради модула користити комбиноване 

облике рада .
●  Кроз вербалне методе рада, методе усменог 

излагања, објашњења, демонстрације, 
графичких радова, коришћења очигледних 
наставних средстава, домаћих задатака и 
радних свезака приближити ученику градиво 
до разумљивог нивоа, применљивог у пракси

●  Ученике упознати са анатомoморфолошким 
карактеристикама горњих и доњих молара и 
са процесом моделовања.

●  У радним свескама цртати све представнике 
класе молара

●  Ученике упутити у начин коришћења 
интернета у савладавању наставних садржаја

●  Настава вежби се континуирано одвија – три 
спојена школска часа недељно.

●  Настава вежби прати теоријску наставу 
и оставља довољно времена ученику да 
савлада и увежба одређене технике у раду.

●  Моделовање зуба у воштаном блоку 
подразумева субтрактивну методу рада

●  Блок настава прати наставу вежби и одржава 
се након завршеног модула 

●  На часовим блок наставе користити више 
адитивну технику рада

●  Код ученика подстицати повезивање 
стеченог знања на теоријкој настави са 
нставом вежби и развијати самосталност у 
пактичном раду.

●  Стечена знања користи за припрему и израду 
ученичких пројеката

●  Посебно се препоручује школска изложба 
најбољих ученичких радова на крају 
полугодишта и школске године као и 
организација такмичења из наставних 
области

●  Наставник и ученици су обавезни да имају 
радну одећу и придржавају се Правилника 
заштите на раду

Оцењивање
Вредновање остварености исхода:
1. праћење остварености исхода
2. тестови знања
3. тестови практичних вештина
4. активност на часу
5. праћење практичног рада
●  самостални практични рад 

●  измоделује доње моларе са 
свим анатомоморфолошким 
карактеристикама 

●  измоделује горње моларе са 
свим анатомоморфолошким 
карактеристикама

●  самостално моделује горње и доње 
моларе адитивном техником.

Вежбе:
●  Моделовање горњег првог левог молара у 

воштаном блоку, увећано 1,5 пута.
●  Моделовање горњег првог десног молара у 

воштаном блоку, увећано 1,5 пута.
●  Моделовање горњег другог левог молара у 

воштаном блоку, увећано 1,5 пута.
●  Моделовање горњег другог десног молара у 

воштаном блоку, увећано 1,5 пута.
●  Моделовање доњег првог левог молара у 

воштаном блоку, увећано 1,5 пута.
●  Моделовање доњег првог десног молара у 

воштаном блоку, увећано 1,5 пута.
●  Моделовање доњег другог левог молара у 

воштаном блоку, увећано 1,5 пута.
●  Моделовање доњег другог десног молара у 

воштаном блоку, увећано 1,5 пута.

Блок настава:
●  Моделовање горњих и доњих молара 

адитивном техником

Кључни појмови: усна дупља; зуби; секутићи; очњаци; преткутњаци; кутњаци; дентиције; знак лука и угла; субтрактивна техника; 
адитивна техника. 
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ТЕХНОЛОГИЈА ЗУБОТЕХНИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА 

1. ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ

РАЗРЕД
НАСТАВА

ПРАКСА УКУПНО
Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку

II 70 70
III 66 66

2. ЦИЉЕВИ УЧЕЊА:
– Стицање теоријских знања о помоћним стоматолошким материјалима 
– Стицање знања о материјалима за отиске
– Стицање знања о материјалима за израду радних модела
– Стицање знања о материјалима за израду модела зубне надокнаде 
– Стицање знања о ватросталним масама
– Стицање знања о полимерним једињењима- акрилатима
– Стицање знања о градивним стоматолошким материјалима
– Стицање знања о структури и својствима метала који се користе за денталне легуре
– Стицање знања о врсти, својствима , саставу и примени денталних легура 
– Стицање знања о топљењу и ливењу денталних легура
– Стицање знања о структури и карактеристикама полимерних материјала-синтетичких смола
– Стицање знања о структури и карактеристикама керамичких материјала
– Стицање знања о зуботехничкој опреми и исртументима
– Стицање знања о материјалима за обраду и полирање
– Oспособљавање ученика за коректан рад са стоматолошким материјалима и правилно коришћење уз одговарајућу апаратуру
– Разумевање значаја поштовања свих правила у рад са њима у циљу добијања прецизне зубне надокнаде
–  Развијање код ученик сазнања о потреби комплексног и свеобухватног прожимања теоријског знања и њихове примене при изра-

ди зубне надокнаде
– Повезивање предмета са усвојеним знањем из осталих општих и ужестручних предмета
– Развијање склоности за рад у тиму и давање доприноса за бољи рад тима
– Увођење ученика у планирање и спровођење свих фаза наставног процеса
– Оспособљавање за самостално истраживање у овој области, проширивање знања и усавршавање у струци
– Развијање одговорности ученика, комуникативности, креативног изражавања;
– Стицање знања и вештина коришћењем савремене технологије (на рачунару и/или мобилном телефону) и коришћењем интернета
– Коришћење стеченог знања за примену метода и средстава мултимедијалнг рада
– Развијање критичког односа према обављеном послу 
– Развијање упорности, систематичности и тачности при раду
– Oспособљавање за самосталну и креативну примену стечених знања и вештина у новим ситуацијама.

3. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ, УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Други разред

ТЕМА ЦИЉЕВИ
ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА
 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

Материјали у 
стоматолошкој 
протетици 
– помоћни 
стоматолошки 
материјали

●  Стицање знања о
помоћним стоматолошки 
материјалима

●  примени стечено знање из 
области својства материјала 
у раду са групом помоћних 
материјала 

●  примени стечено знање из 
области својства материјала 
у раду са групом помоћних 
материјала

●  наведе материјале у зубној 
техници и захтевe за њихове 
стандарде наведе материјала 
у зубној техници и захтевe за 
њихове стандарде 

●  наведе физичка, хемијска 
и биолошка својстава 
зуботехничких материјала 

●  разуме физичка својства 
материјала и повезује их са 
сазнањима из хемије и физике

●  разуме хемијска својства 
материјала и повезује их са са 
знањима из хемије и физике

●  разуме биолошка својства 
материјала и повезује их са са 
знањима из биологије

●  разуме значај поштовања свих 
правила у раду са материјалима 
у циљу добијања прецизне зубне 
надокнаде

●  Дефиниција и подела материјала у 
зубној техници

–  Стандарди за зуботехничке материјале
●  Својства зуботехничких материјала
●  Физичка својства материјала: 
–  Механичка својства материјала
–  Термичка својства материјала
–  Технолошка својства материјала
–  Естетска – оптичка својства 

материјала
●  Хемијска својства материјала
–  реакције везивања стоматолошких 

материјала
–  електрична и електорхемијска својства 

материјала 
●  Биолошка својства материјала
–  биофункционалност 
–  биокомпатибилност 
–  биодеградација

У уводном делу часа , ученике 
упознати са циљевима и исходима 
наставе – учења предмета Технологија 
зуботехничког материјала, планом рада 
и начинима оцењивања. 
На почетку теме,објаснити циљеве, 
исходе и садржаје везане за прву тему 
овог програма

Облици наставе
Тема се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теоријска настава (6 часова)

Место реализације наставе
●  учионица за видео-пројекције

Препоруке за реализацију наставе
●  Градиво излагати јасно и конкретно на 

једноставним примерима
●  У обради теме користити конбиноване 

облике рада.
●  Кроз вербалне методе рада, методе 

усменог излагања, објашњења, 
демонстрације, графичких радова, 
коришћења очигледних наставних 
средстава, домаћих задатака и радних 
свески приближити ученику градиво 
до разумљивог нивоа, применљивог 
у пракси
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●  На почетку ученике упознати са 
материјалима у зубној техници и 
стандардима, који се стављају испред 
ових материјала.

●  Акценат ставити на својства 
карактеристична за зуботехничке 
материјала, посебно на својства 
карактеристична за групу помоћних 
материјала који се користе у зубној 
техници

●  Код ученика подстицати повезивање 
стеченог знања на теоријкој настави 
са наставом вежби и развијати 
самосталност у раду .

●  При коришћењу неких од материјала 
на вежбама, ученик треба да препозна 
научена својства и на следећем часу 
треба дискутовати о актуелном 
материјалу.

●  Ученике упутити у начин коришћења 
интернета у савладавању наставних 
садржаја

●  Посебно се препоручује истраживачки 
рад у области испитивања својстава 
зуботехничких материјала, израда и 
јавно презентовање видео материјала 

Оцењивање
Вредновање остварености исхода:
1. праћење остварености исхода
2. тестови знања
3. активност на часу

Материјали за 
отиске

●  Стицање знања о 
материјалима за отиске

●  наведе материјале за отиске
●  наведе састав и добре особине 

гипса за отиске
●  разуме својства, састав 

и правилну употребу 
термопластичне масе као отисног 
материјала

●  разуме својства, састав 
и правилну употребу 
цинкоксидеугенол пасте

●  разуме својства, састав и 
правилну употребу воска за 
отиске

●  разуме својства, састав и 
правилну употребу хидроколоида

●  разуме својства, састав и 
правилну употребу еластомера

●  разликује кондензационе и 
адиционе силиконе

●  објасни промене које настају на 
алгинатном отиску као последица 
неправилног чувања и изливања

●  разуме лоша својства 
кондензацијских силикона и 
предности адиционих силикона, 

●  користи стечена знања о отисним 
материјалима примењује их у 
раду са истим на часовима вежби

●  објасни последице неадекватног 
руковања са отисним 
материјалима 

●  разуме значај дезинфекције 
отиска као превентивну меру 
настанка инфекције

●  разуме значај поштовања 
технолошких својства отисних 
материјала и поштује сва 
правила у раду са материјалима 
у циљу добијања прецизне зубне 
надокнаде

●  повезује теоријско знања са 
практичним радом и усвојеним 
знањем из осталих општих и 
ужестручних предмета

●  разуме значај очувања чисте 
средине и смањења загађења 
те примењује све мере личне 
заштите и заштите околине при 
раду са овим материјалима 

●  Материјали за отиске
–  техника узимања отисака
–  дефиниција, својства; подела 

материјала за отиске
●  Нееластични отисни материјали 
●  Гипс за узимање отисака : 
–  састав; својства; примена; рад са 

гипсом 
●  Термопластичне масе за узимање 

отисака:
–  састав; својства; примена; рад са 

термопластичним масама
●  Цинк-оксид еугенол паста за 

узимање отисака
–  састав; својства; примена; рад са цинк- 

оксид еугенол пастом
●  Восак за отиске
–  састав; својства; примена; рад са 

воском за отиске
●  Еластични отисни материјали
●  Хидроколоиди: 
–  дефиниција,састав, својства
●  Реверзибилни хидроколоиди
–  састав; својства; примена; рад са 

реверзибилним хидроколоидима 
●  Иреверзибилни хидроколоиди
–  састав; својства; примена; рад са 

иреверзибилним хидроколоидима
●  Еластомери
–  дефиниција, састав, својства
●  Полисулфиди
–  састав; својства; примена; рад са 

полисулфидима
●  Силикони: кондензациони и 

адициони 
–  састав; својства; примена; рад са 

силиконима
●  Полиетри 
–  састав; својства; примена; рад са 

полиетрима
●  Дезинфекција отиска
●  Материјали за дублирање модела 

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

Облици наставе
Тема се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теоријска настава (21 час)

Место реализације наставе
●  учионица за видео-пројекције

Препоруке за реализацију наставе
●  Градиво излагати јасно и конкретно на 

једноставним примерима
●  У обради теме користити конбиноване 

облике рада.
●  Кроз вербалне методе рада, методе 

усменог излагања, објашњења, 
демонстрације, графичких радова, 
коришћења очигледних наставних 
средстава, домаћих задатака и радних 
свески приближити ученику градиво 
до разумљивог нивоа, применљивог 
у пракси

●  На почетку модула, ученике упознати 
са техником узимања отисака, како би 
им прибижили фазу рада, у којој се 
користе ови материјали . 

●  При обради садржаја акценат ставити 
на састав; својства; примену и рад 
са материјалима који чине групу 
нееластичних и еластичних отисних 
материјала.

●  Код ученика подстицати повезивање 
стеченог знања на теоријкој настави 
са наставом вежби и развијати 
самосталност у раду.

●  При коришћењу неких од материјала 
на вежбама, ученик треба да препозна 
научена својства и на следећем часу 
треба дискутовати о актуелном 
материјалу.

●  Ученике упутити у начин коришћења 
интернета у савладавању наставних 
садржаја

●  Посебно се препоручује истраживачки 
рад у смислу испитивања наведених 
својстава зуботехничких материјала, 
израда и јавно презентовање видео 
материјала 
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Оцењивање
Вредновање остварености исхода:
1. праћење остварености исхода
2. тестови знања
3. активност на часу

Материјали за 
израду радних 
модела

●  Стицање знања о 
материјалима за израду 
радних модела

●  дефинише гипс као материјал за 
израду радних модела, 

●  наведе његова налазишта и 
добијање

●  разликује врсте гипса у односу на 
хемијски састав

●  разликује врсте гипса у односу на 
његову употребу

●  познаје хемијска и физичка 
својства гипса гипс, 

●  разликује типове гипса према 
физичким својствима

●  објасни употребу различитих 
типова гипса

●  објасни значај и врсте експанзија 
гипса

●  зна пропорције гипса и воде у 
односу на врсту гипса

●  одабере одговарајућу врсту гипса 
за одређену врсту модела

●  разуме различите врсте 
изолационих материјала и 
њихову употребу

●  разликује две основне врсте 
изолационих средстава 

●  разуме значај избора 
одговарајућег изолационог 
средства

●  користи стечена знања о 
материјалима за израду радних 
модела и примењује их у раду са 
истим на часовима вежби

●  објасни последице неадекватног 
руковања са материјалима за 
израду радних модела

●  примени стечена знања о осталим 
материјалима која се користе 
за израду радних модела у 
ситуацијама када за то постоје 
индикације

●  рационално и исправно користи 
апарате у зуботехничкој 
лабораторији, брине се о њима, 
редовно и правилно одржава. 

●  повезује теоријско знања са 
практичним радом и усвојеним 
знањем из осталих општих и 
ужестручних предмета

●  разуме значај поштовања и 
поштује сва правила у раду са 
материјалима у циљу добијања 
прецизне зубне надокнаде

●  разуме значај очувања чисте 
средине и смањења загађења 
те примењује све мере личне 
заштите и заштите околине при 
раду са овим материјалима 

●  Материјали за изрaду радних 
модела 

–  техника израде радних модела 
дефиниција; својства; подела

●  Гипс:
–  састав; својства; примена; рад са 

гипсом; подела
●  Бели гипс (алабастер)
–  добијање; састав; својства; примена
●  Тврди гипс (dental stone):
–  добијање; састав; својства; примена
●  Побољшани тврди гипс (супер 

тврди): 
–  добијање; састав; својства; примена
●  Остали материјали за израду радних 

модела
Вештачке смоле
Композитни материјали
Керамички материјали
●  Изолациона средства
–  изолационо средство које формира 

филм
–  изолационо средство које не формира 

филм 
●  Апарати у зубној техници
Апарати за израду радних модела:
–  Пиндекс апарат
–  Апарат за вакуумско мешање
–  Вибратор
–  Тример

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

Облици наставе
Тема се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теоријска настава (14 часова)

Место реализације наставе
●  учионица за видео-пројекције

Препоруке за реализацију наставе
●  Градиво излагати јасно и конкретно на 

једноставним примерима
●  У обради теме користити конбиноване 

облике рада.
●  Кроз вербалне методе рада, методе 

усменог излагања, објашњења, 
демонстрације, графичких радова, 
коришћења очигледних наставних 
средстава, домаћих задатака и радних 
свески приближити ученику градиво 
до разумљивог нивоа, применљивог 
у пракси

●  На почетку теме ученике упознати са 
техником израде радних модела, како 
би им прибижили фазу рада, у којој се 
користе ови материјали . 

●  При обради садржаја акценат ставити 
на састав; својства; примену и рад са 
материјалима који чине материјале за 
израду радних модела.

●  Код ученика подстицати повезивање 
стеченог знања на теоријкој настави 
са наставом вежби и развијати 
самосталност у раду.

●  При коришћењу неких од материјала 
на вежбама, ученик треба да препозна 
научена својства и на следећем часу 
треба дискутовати о актуелном 
материјалу.

●  Ученике упутити у начин коришћења 
интернета у савладавању наставних 
садржаја

●  Посебно се препоручује истраживачки 
рад у области испитивања својстава 
зуботехничких материјала, израда и 
јавно презентовање видео материјала 

Оцењивање
Вредновање остварености исхода:
1. праћење остварености исхода
2. тестови знања
3. активност на часу

Материјали за 
израду модела зубне 
надокнадe

●  Стицање знања о 
материјаима за израду 
модела зубне надокнаде

●  дефинише материјале за израду 
модела зубне надокнае, њихова 
својства својства и поделу

●  познаје различите врсте 
денталних воскова које се 
користе у фиксној и мобилној 
протетици

●  познаје састав и употребу 
природних и синтетских воскова

●  наброји воскове са високим и 
ниским интервалом топљења

●  одвоји воскове за фиксну и 
воскове за мобилну протезу

●  познаје механичка својства воска 
(интервал топљена, топлотна 
експанзија) 

●  објасни појам унутрашњег 
напона у воску

●  се правилно односи према 
измоделованој надокнади од 
воска

●  Материјали за израду модела зубне 
надокнаде 

–  техника израде модела зубне 
надокнаде 

–  дефиниција; својства; подела 
материјала за израду модела зубне 
надокнаде

●  Воскови
–  подела воскова
●  Воскови биљног порекла
–  врсте; добијање; својства; 
●  Воскови животињског порекла
–  врсте; добијање; својства; 
●  Воскови минералног порекла
–  врсте; добијање; својства;
●  Синтетски воскови
●  Дентални воскови
–  подела; састав; својства; примена; рад 

са воском

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

Облици наставе
Тема се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теоријска настава (10 часова)

Место реализације наставе
●  учионица за видео-пројекције

Препоруке за реализацију наставе
●  Градиво излагати јасно и конкретно на 

једноставним примерима
●  У обради теме користити конбиноване 

облике рада.



29. јул 2019.  ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИК Број 10 – Страна 141

●  објасни последице неадекватног 
руковања са материјалима за 
израду модела надокнада

●  примени стечена знања о осталим 
материјалима која се користе 
за израду модела надокнаде у 
ситуацијама када за то постоје 
индикације

●  повезује теоријско знања са 
практичним радом и усвојеним 
знањем из осталих општих и 
ужестручних предмета

●  разуме значај поштовања и 
поштује сва правила у раду са 
материјалима у циљу добијања 
прецизне зубне надокнаде

●  разуме значај очувања чисте 
средине и смањења загађења 
те примењује све мере личне 
заштите и заштите околине при 
раду са овим материјалима 

●  Кроз вербалне методе рада, методе 
усменог излагања, објашњења, 
демонстрације, графичких радова, 
коришћења очигледних наставних 
средстава, домаћих задатака и радних 
свески приближити ученику градиво 
до разумљивог нивоа, применљивог 
у пракси

●  На почетку модула, ученике упознати 
са техником израде модела зубних 
надокнада, како би им прибижили 
фазу рада, у којој се користе ови 
материјали.

●  При обради садржаја акценат ставити 
на састав; својства; примену и рад са 
материјалима који чине материјале за 
израду модела зубних надокнада

●  Обратити посебно пажњу на рад са 
денталним восковима и поступа са 
измоделованом надокнадом

●  Код ученика подстицати повезивање 
стеченог знања на теоријкој настави 
са нставом вежби и развијати 
самосталност у раду .

●  При коришћењу неких од материјала 
на вежбама, ученик треба да препозна 
научена својства и на следећем часу 
треба дискутовати о актуелном 
материјалу.

●  Ученике упутити у начин коришћења 
интернета у савладавању наставних 
садржаја

●  Посебно се препоручује истраживачки 
рад у области испитивања својстава 
зуботехничких материјала, израда и 
јавно презентовање видео материјала 

Оцењивање
Вредновање остварености исхода:
1. праћење остварености исхода
2. тестови знања
3. активност на часу

Ватростални 
материјали – масе за 
улагање

●  Стицање знања 
о ватросталним 
материјалима 

●  познаје састав и својства 
ватросталних материјала са 
гипсом као везивом

●  познаје састав и својства 
ватросталних материјала са 
силикатима и фосфатима као 
везивом

●  познаје хемијске процесе који 
се дешавају при термичкој 
експанзији

●  објасни значај везивне и 
термичке експанзије на димензије 
готове надокнаде

●  примени стечена знања о осталим 
материјалима која се користе 
за израду радних модела у 
ситуацијама када за то постоје 
индикације

●  рационално и исправно користи 
апарате у зуботехничкој 
лабораторији, брине се о њима, 
редовно и правилно одржава. 

●  разуме значај поштовања и 
поштује сва правила у раду са 
материјалима у циљу добијања 
прецизне зубне надокнаде

●  повезује теоријско знања са 
практичним радом и усвојеним 
знањем из осталих општих и 
ужестручних предмета

●  користи стечена знања о врстама 
ватросталних маса и примењује 
их у раду са истим на часовима 
вежби

●  разуме значај поштовања и 
поштује cва правила у раду са 
материјалима у циљу добијања 
прецизне зубне надокнаде

●  разуме значај очувања чисте 
средине и смањења загађења 
те примењује све мере личне 
заштите и заштите околине при 
раду са овим материјалима 

●  Ватростални материјали
–  техника улагања и формирања 

ватросталног блока 
–  дефиниција; својства; подела 

ватросталних материјала
●  Ватростални материјали са гипсом 

као везивом 
–  састав; својства; примена; рад са 

ватросталним масама
●  Ватростални материјали са 

фосфатима и силикатима као 
везивом 

–  састав; својства; примена; рад са 
ватросталним масама

●  Ватростални материјали за 
лемљење

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

Облици наставе
Тема се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теоријска настава (6 часова)

Место реализације наставе
●  учионица за видео-пројекције

Препоруке за реализацију наставе
●  Градиво излагати јасно и конкретно на 

једноставним примерима
●  У обради теме користити конбиноване 

облике рада.
●  Кроз вербалне методе рада, методе 

усменог излагања, објашњења, 
демонстрације, графичких радова, 
коришћења очигледних наставних 
средстава, домаћих задатака и радних 
свески приближити ученику градиво 
до разумљивог нивоа, применљивог 
у пракси

●  На почетку теме, ученике упознати 
са техником улагања и формирања 
ватросталног блока, како би им 
прибижили фазу рада, у којој се 
користе ови материјали 

●  При обради садржаја акценат ставити 
на састав; својства; примену и рад са 
ватросталним масама

●  Код ученика подстицати повезивање 
стеченог знања на теоријкој настави 
са наставом вежби и развијати 
самосталност у раду.

●  При коришћењу неких од материјала 
на вежбама, ученик треба да препозна 
научена својства и на следећем часу 
треба дискутовати о актуелном 
материјалу.
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●  Ученике упутити у начин коришћења 
интернета у савладавању наставних 
садржаја

●  Посебно се препоручује истраживачки 
рад у области испитивања својстава 
зуботехничких материјала, израда и 
јавно презентовање видео материјала 

Оцењивање
Вредновање остварености исхода:
1. праћење остварености исхода
2. тестови знања
3. активност на часу

Полимерни 
материјали – 
синтетичке смоле – 
акрилати

●  Стицање знања 
о полимерним 
једињењима-акрилатима 

●  познаје састав, својства и врсту 
акрилата

●  познаје начине полимеризације
●  познаје фазе полимеризације
●  препознаје врсте порозности
●  разуме биолошка својства 

акрилата
●  примени стечено знање из 

области: полимерних једињења- 
акрилата, саставу, својствима, 
примени и раду са овим 
материјалом

●  користи стечена знања о 
акрилатима и примењује их у 
раду са истим на часовима вежби

●  повезује теоријско знања са 
практичним радом и усвојеним 
знањем из осталих општих и 
ужестручних предмета

●  разуме значај поштовања и 
поштује сва правила у раду са 
материјалима у циљу добијања 
прецизне зубне надокнаде

●  разуме значај очувања чисте 
средине и смањења загађења 
те примењује све мере личне 
заштите и заштите околине при 
раду са овим материјалима 

●  Полимери – синтетичке смоле – 
акрилати 
–  технички поступци у раду са 

акрилатом као помоћним материјалом
–  дефиниција; својства; подела акрилата
●  Састав акрилата
●  Примена акрилата као помоћних 

материјала
●  Рад са акрилатима
–  полимеризација акрилата

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

Облици наставе
Тема се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теоријска настава (8 часова)

Место реализације наставе
●  учионица за видео-пројекције

Препоруке за реализацију наставе
●  Градиво излагати јасно и конкретно на 

једноставним примерима
●  У обради теме користити конбиноване 

облике рада.
●  Кроз вербалне методе рада, методе 

усменог излагања, објашњења, 
демонстрације, графичких радова, 
коришћења очигледних наставних 
средстава, домаћих задатака и радних 
свески приближити ученику градиво 
до разумљивог нивоа, применљивог 
у пракси

●  На почетку теме, ученике упознати 
са техничким поступцима у раду са 
акрилатом као помоћним материјалом, 
како би им прибижили фазу рада, у 
којој се користе ови материјали. 

●  При обради садржаја акценат 
ставити на поделу; састав; својства; 
примену акрилата као помоћних 
материјала, као и рад са акрилатима; 
полимеризација акрилата 

●  Код ученика подстицати повезивање 
стеченог знања на теоријкој настави 
са наставом вежби и развијати 
самосталност у раду.

●  При коришћењу неких од материјала 
на вежбама, ученик треба да препозна 
научена својства и на следећем часу 
треба дискутовати о актуелном 
материјалу.

●  Ученике упутити у начин коришћења 
интернета у савладавању наставних 
садржаја

●  Посебно се препоручује истраживачки 
рад у области испитивања својстава 
зуботехничких материјала, израда и 
јавно презентовање видео материјала 

Оцењивање
Вредновање остварености исхода:
1. праћење остварености исхода
2. тестови знања
3. активност на часу
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Материјали за 
обраду и полирање

●  Стицање знања о 
материјалима за обраду 
и полирање 

●  користи стечена знања о брусним 
инструментима , материјалима за 
обраду, пескирање и полирање и 
примењује их у раду са истим на 
часовима вежби

●  разуме појам и улогу пескирања 
зубне надокнаде

●  уме да одвоји инструменте према 
врсти материјала

●  познаје састав и примену брусног 
камена 

●  повезује теоријско знања са 
практичним радом и усвојеним 
знањем из осталих општих и 
ужестручних предмета

●  разуме значај поштовања и 
поштује сва правила у раду са 
материјалима у циљу добијања 
прецизне зубне надокнаде

●  разуме значај очувања чисте 
средине и смањења загађења 
те примењује све мере личне 
заштите и заштите околине при 
раду са овим материјалима 

●  Материјали за обраду и полирање
–  техника обраде и полирања готове 

зубне надокнаде
–  својства; подела; примена
●  Брусни инструменти и материјали 

за обраду
–  својства; подела; примена
●  Материјали за пескирање
–  својства; подела; примена
●  Материјали за полирање
–  својства; подела; примена

 

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

Облици наставе
Тема се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теоријска настава (5 часова)

Место реализације наставе
●  учионица за видео-пројекције

Препоруке за реализацију наставе
●  Градиво излагати јасно и конкретно на 

једноставним примерима
●  У обради теме користити конбиноване 

облике рада.
●  Кроз вербалне методе рада, методе 

усменог излагања, објашњења, 
демонстрације, графичких радова, 
коришћења очигледних наставних 
средстава, домаћих задатака и радних 
свески приближити ученику градиво 
до разумљивог нивоа, применљивог 
у пракси

●  На почетку теме, ученике упознати 
са техничким поступцима обраде и 
полирања готове зубне надокнаде, 
како би им прибижили фазу рада, у 
којој се користе ови материјали 

●  При обради садржаја акценат ставити 
на поделу, својства и њихову примену 
у зависности од врсте материјала који 
се обрађује и полира 

●  Код ученика подстицати повезивање 
стеченог знања на теоријкој настави 
са наставом вежби и развијати 
самосталност у раду.

●  При коришћењу материјала за обраду 
и полирање на вежбама, ученик треба 
да препозна научена својства и на 
следећем часу треба дискутовати о 
актуелним инструментима.

●  Ученике упутити у начин коришћења 
интернета у савладавању наставних 
садржаја

●  Стечена знања користи за припрему и 
израду ученичких пројеката

Оцењивање
Вредновање остварености исхода:
1. праћење остварености исхода
2. тестови знања
3. активност на часу

Трећи разред

ТЕМА ЦИЉ
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА
 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

Материјали у 
стоматолошкој 
протетици 
-градивни 
стоматолошки 
материјали

●  Стицање знања 
о градивним 
стоматолошким 
материјалима

●  препозна градивне стоматолошке 
материјале

●  зна поделу и избор градивних 
материјала у зубној техници

●  објасни физичка, хемијска и 
биолошка својстава градивних 
зуботехничких материјала

●  повезује теоријско знања са 
практичним радом и усвојеним 
знањем из осталих општих и 
ужестручних предмета

●  разуме значај поштовања и 
поштује сва правила у раду 
са градивним материјалима у 
циљу добијања прецизне зубне 
надокнаде

●  Дефиниција и подела градивних 
стоматолошких материјала

–  Избор стоматолошких материјала
●  Својства градивних стоматолошких 

материјала
–  Физичка својства материјала: 
–  Хемијска својства материјала
–  Биолошка својства материјала
 

У уводном делу часа , ученике 
упознати са циљевима и исходима 
наставе – учења предмета Технологија 
зуботехничког материјала, планом рада 
и начинима оцењивања. 
На почетку теме, објаснити циљеве, 
исходе и садржаје везане за прву тему 
овог програма

Облици наставе
Тема се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теоријска настава (6 часова)

Место реализације наставе
●  учионица за видео-пројекције
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Препоруке за реализацију наставе
●  Градиво излагати јасно и конкретно на 

једноставним примерима
●  У обради теме користити конбиноване 

облике рада.
●  Кроз вербалне методе рада, методе 

усменог излагања, објашњења, 
демонстрације, графичких радова, 
коришћења очигледних наставних 
средстава, домаћих задатака и радних 
свески приближити ученику градиво 
до разумљивог нивоа, применљивог 
у пракси

●  На почетку теме ученике упознати 
са градивним материјалима који се 
користе у зубној техници 

●  Акценат ставити на својства 
карактеристична за зуботехничке 
материјала, посебно на својства 
карактеристична за групу градивних 
материјала који се користе у зубној 
техници

●  Код ученика подстицати повезивање 
стеченог знања на теоријкој настави 
са наставом вежби и развијати 
самосталност у раду.

●  Ученике упутити у начин коришћења 
интернета у савладавању наставних 
садржаја

●  Стечена знања користи за припрему и 
израду ученичких пројеката

Оцењивање
Вредновање остварености исхода:
1. праћење остварености исхода
2. тестови знања
3. активност на часу

Структура и својства 
метала и легура

●  Стицање знања о 
структури и својствима 
метала који се користе 
за денталне легуре

●  објасни својства и структуру 
метала 

●  објасни денталне легуре , њихова 
својства и типове

●  разуме термичку и хладну обраду 
денталних легура

●  разуме шта је еутектикум
●  повезује теоријско знања са 

практичним радом и усвојеним 
знањем из осталих општих и 
ужестручних предмета

●  разуме значај поштовања и 
поштује сва правила у раду 
са градивним материјалима у 
циљу добијања прецизне зубне 
надокнаде

●  разуме значај очувања чисте 
средине и смањења загађења 
те примењује све мере личне 
заштите и заштите околине при 
раду са овим материјалима 

●  Метали 
–  дефиниција; својства; подела метала
●  Структура метала – кристализација
●  Денталне легуре
–  дефиниција; подела; својства; 

примена.
●  Разлози легирања
●  Типови легура 
–  чврсти раствори
–  делимично чврст раствор
●  Еутектикум
–  интермедијарна једињења
●  Термичка обрада денталних легура 
–  хомогенизација денталних легура
–  отврдњавање денталних легура 

жарењем
●  Хладна обрада денталних легура и 

рекристализација

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

Облици наставе
Тема се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теоријска настава (12 часова)

Место реализације наставе
●  учионица за видео-пројекције

Препоруке за реализацију наставе
●  Градиво излагати јасно и конкретно на 

једноставним примерима
●  У обради теме користити конбиноване 

облике рада.
●  Кроз вербалне методе рада, методе 

усменог излагања, објашњења, 
демонстрације, графичких радова, 
коришћења очигледних наставних 
средстава, домаћих задатака и радних 
свески приближити ученику градиво 
до разумљивог нивоа, применљивог 
у пракси

●  На почетку теме ученике упознати 
са металима који улазе у састав 
денталних легура 

●  Акценат ставити на типове легура 
и значај њихове термичке и хладне 
обраде.

●  Код ученика подстицати повезивање 
стеченог знања на теоријкој настави 
са наставом вежби и развијати 
самосталност у раду.

●  Ученике упутити у начин коришћења 
интернета у савладавању наставних 
садржаја

●  Стечена знања користи за припрему и 
израду ученичких пројеката

Оцењивање
Вредновање остварености исхода:
1. праћење остварености исхода
2. тестови знања
3. активност на часу
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Врсте , састав и 
својства денталних 
легура

●  Стицање знања о врсти, 
својствима , саставу 
и примени денталних 
легура 

●  наброји и наведе састав и 
својства денталних легура

–  легура злата
–  бакра и платине
–  паладијума и цинка
–  индијума и калаја
●  Објасни својства
–  сребро-паладијум легура
–  легура за метал-керамику
–  легура гвожђа 
–  група легура кобалт-хрома – 

молибдена
–  група легура кобалт- хрома – 

никла
–  титанијумових легура
●  разуме конкретну примену 

одређених легура
●  познаје начине како заштитити 

легуру при топљењу (редуктивна 
атмосфера)

●  повезује теоријско знања са 
практичним радом и усвојеним 
знањем из осталих општих и 
ужестручних предмета

●  разуме значај поштовања и 
поштује сва правила у раду 
са градивним материјалима у 
циљу добијања прецизне зубне 
надокнаде

●  разуме значај очувања чисте 
средине и смањења загађења 
те примењује све мере личне 
заштите и заштите околине при 
раду са овим материјалима 

 

●  Денталне легуре
–  врсте, састав и својства денталних 

легура
●  Легуре злата
–  хемијски састав
–  састав: злато и сребро;
–  састав: бакар и платина;
–  састав: паладијум и цинк; 
–  састав: индијум и калај;
●  Сребро-паладијум легуре
–  састав и својства сребро-паладијум 

легуре
●  Легуре за метал-керамику
–  врсте, састав и својства легура за 

метал керамику
–  легуре злата за метал-керамику;
–  легуре паладијума за метал-керамику;
–  легуре никла за метал-керамику
–  легуре кобалта за метал-керамику
●  Легуре гвожђа – челици
–  дентални челици; својства
●  Група легура кобалт-хрома – 

молибдена
–  група легура кобалт- хрома – никла
●  Титанијумове легуре
–  никл-титанијум легуре-

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

Облици наставе
Тема се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теоријска настава (18 часова)

Место реализације наставе
●  учионица за видео-пројекције

Препоруке за реализацију наставе
●  Градиво излагати јасно и конкретно на 

једноставним примерима
●  У обради теме користити конбиноване 

облике рада.
●  Кроз вербалне методе рада, методе 

усменог излагања, објашњења, 
демонстрације, графичких радова, 
коришћења очигледних наставних 
средстава, домаћих задатака и радних 
свески приближити ученику градиво 
до разумљивог нивоа, применљивог 
у пракси

●  На почетку теме ученике упознати са 
денталним легурама које се најчешће 
примењују у зубној техници 

●  Акценат ставити на индикације 
за примену одговарајуће легуре, у 
осносу на њена својства

●  Код ученика подстицати повезивање 
стеченог знања на теоријкој настави 
са наставом вежби и развијати 
самосталност у раду. 

●  При коришћењу неких од материјала 
на вежбама, ученик треба да препозна 
научена својства и на следећем часу 
треба дискутовати о актуелном 
материјалу.

●  Ученике упутити у начин коришћења 
интернета у савладавању наставних 
садржаја

●  Стечена знања користи за припрему и 
израду ученичких пројеката

Оцењивање
Вредновање остварености исхода:
1. праћење остварености исхода
2. тестови знања
3. активност на часу

Топљење и ливење 
денталних легура

●  Стицање знања о 
топљењу и ливењу 
денталних легура

●  изради уливни систем на моделу 
надокнаде

●  разуме принципе улагања 
надокнаде у масу за улагање

●  објасни значај и промене које 
настају при термичкој обради 
ватросталног блока

●  наведе и објасни својства 
изливене надокнаде

●  разуме значај тачности 
димензија, површинског 
квалитета, хомогености, густине 
грађе , чврстоће и унутрашњег 
напона за квалитет готове зубне 
надокнаде

●  разуме електрично заваривање и 
лемљење као фазу у изради зубне 
надокнаде

●  повезује теоријско знања са 
практичним радом и усвојеним 
знањем из осталих општих и 
ужестручних предмета

●  разуме значај поштовања и 
поштује сва правила у раду 
са градивним материјалима у 
циљу добијања прецизне зубне 
надокнаде

●  разуме значај очувања чисте 
средине и смањења загађења 
те примењује све мере личне 
заштите и заштите околине при 
раду са овим материјалима 

●  Израда уливног система на моделу 
надокнаде

–  улагање модела надокнаде у масу за 
улагање

●  Термичка обрада ватросталног бока
–  Изливање надокнаде
●  Својства изливене надокнаде
–  тачност димензија
–  површински квалитет
–  хомогеност 
–  густина грађе
–  чврстоћа 
–  унутрашњи напон 
●  Спајање металних делова 

надокнада: електрично заваривање и 
лемљење

На почетку теме ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе – учења, 
планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
Тема се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теоријска настава (7 часова)
Место реализације наставе
●  учионица за видео-пројекције
Препоруке за реализацију наставе
●  Градиво излагати јасно и конкретно на 

једноставним примерима
●  У обради теме користити конбиноване 

облике рада.
●  Кроз вербалне методе рада, методе 

усменог излагања, објашњења, 
демонстрације, графичких радова, 
коришћења очигледних наставних 
средстава, домаћих задатака и радних 
свески приближити ученику градиво 
до разумљивог нивоа, применљивог 
у пракси

●  На почетку теме са ученицима 
обновити знања стечена изучавањем 
предмета фиксне протетике и повезати 
их са садржајима који ће се изучавати 
у оквиру овог модула 

●  Акценат ставити на својства изливене 
надокнаде, која ће усмерити ученика 

●  да предвиди и спречи могуће грешке 
које би се јавиле као последица 
непридржавања упутства које 
препоручује произвођач
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●  Код ученика подстицати повезивање 
стеченог знања на теоријкој настави 
са нставом вежби и развијати 
самосталност у раду.

●  При коришћењу неких од научених 
технологија на вежбама, ученик 
треба да препозна и на следећем часу 
дискутовати о актуелној технологији.

●  Ученике упутити у начин коришћења 
интернета у савладавању наставних 
садржаја

●  Стечена знања користи за припрему и 
израду ученичких пројеката

Оцењивање
Вредновање остварености исхода:
1. праћење остварености исхода
2. тестови знања
3. активност на часу

Структура и 
карактеристике 
полимерних 
материјала-
синтетичких смола

●  Стицање знања 
о структури и 
карактеристикама 
полимерних материјала-
синтетичких смола 

●  дефинише и наведе састав, 
својства и употребу акрилата 
и композита као градивних 
материјала

● објасни процес полимеризације 
акрилата и композита
●  објасни специфичне појаве везане 

за акрилате и композите и начин 
како да спрече њихов лош ефекат 
на ткиво или надокнаду

●  наведе мере заштите при раду са 
акрилатима

●  користи стечена знања о 
акрилатима и композитима, 
примењује их у раду са истим на 
часовима вежби

●  повезује теоријско знања са 
практичним радом и усвојеним 
знањем из осталих општих и 
ужестручних предмета

●  разуме значај поштовања и 
поштује сва правила у раду 
са градивним материјалима у 
циљу добијања прецизне зубне 
надокнаде

●  разуме значај очувања чисте 
средине и смањења загађења 
те примењује све мере личне 
заштите и заштите околине при 
раду са овим материјалима 

●  Полимерни материјали – акрилати 
и композити

–  дефиниција; подела; 
●  Полимерни материјали– акрилати 

и композити 
–  састав; својства; специфичности у 

раду и употреба акрилата и композита
●  Полимеризација акрилата
–  Топлополимеризујући акрилати
–  Хладнополимеризујући акрилати
–  Светлоснополимеризујући акрилати
–  Микроталаснополимеризујући 

акрилати
–  Термопластични полимери
–  Акриларни зуби
●  Полимеризација композита
–  хемијски активирана полимеризација
–  фотохемијски активирана 

полимеризација
●  Специфичне појаве код акрилата
–  димензионалне промене акрилата 
–  порозност полимеризиваних акрилата
–  резидуални мономер
–  реакције ткива на акрилат
●  Специфичне појаве код композита
–  димензионалне промене композита 
–  порозност полимеризиваних 

композита
–  термичка својства
–  естетски изглед
–  адхезија

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

Облици наставе
Тема се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теоријска настава (10 часова)

Место реализације наставе
●  учионица за видео-пројекције

Препоруке за реализацију наставе
●  Градиво излагати јасно и конкретно на 

једноставним примерима
●  У обради теме користити конбиноване 

облике рада.
●  Кроз вербалне методе рада, методе 

усменог излагања, објашњења, 
демонстрације, графичких радова, 
коришћења очигледних наставних 
средстава, домаћих задатака и радних 
свески приближити ученику градиво 
до разумљивог нивоа, применљивог 
у пракси

●  На почетку теме, ученике упознати са 
техничким поступцима са акрилатом 
и композитима као градивним 
материјалом, како би им прибижили 
фазу рада, у којој се користе ови 
материјали. 

●  При обради садржаја акценат ставити 
на примену акрилата и композита, као 
градивних материјала, као и рад са 
њима; полимеризација и специфичне 
појаве код ових материјала

●  Код ученика подстицати повезивање 
стеченог знања на теоријкој настави 
са наставом вежби и развијати 
самосталност у раду.

●  При коришћењу неких од материјала 
на вежбама, ученик треба да препозна 
научена својства и на следећем часу 
треба дискутовати о актуелном 
материјалу.

●  Ученике упутити у начин коришћења 
интернета у савладавању наставних 
садржаја

●  Стечена знања користи за припрему и 
израду ученичких пројеката

Оцењивање
Вредновање остварености исхода:
1. праћење остварености исхода
2. тестови знања
3. активност на часу
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Структура и 
карактеристике 
керамичких 
материјала

●  Стицање знања 
о структури и 
карактеристикама 
керамичких материјала

●  наведе састав, својства и 
добијање керамичких материјала

●  објасни поступак у раду са 
керамичким материјалом

●  разуме својства и разлике између
–  металокерамичке надокнаде
–  керамичке зубне надокнаде
–  машински обрадиве керамике
–  ливене глас керамике
–  циркон-оксид керамике
●  повезује теоријско знања са 

практичним радом и усвојеним 
знањем из осталих општих и 
ужестручних предмета

●  разуме значај поштовања и 
поштује сва правила у раду 
са градивним материјалима у 
циљу добијања прецизне зубне 
надокнаде

●  разуме значај очувања чисте 
средине и смањења загађења 
те примењује све мере личне 
заштите и заштите околине при 
раду са овим материјалима 

●  Керамички материјали
–  састав, добијање,својства
●  Поступак у раду са керамичким 

материјалом
●  Металокерамичке надокнаде
●  Керамичке зубне надокнаде
●  Машински обрадива керамика
●  Ливена глас керамика
●  Циркон-оксид керамика

На почетку темеученике упознати са 
циљевима и исходима наставе – учења, 
планом рада и начинима оцењивања.

Облици наставе
Тема се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теоријска настава (10 часова)

Место реализације наставе
●  учионица за видео-пројекције

Препоруке за реализацију наставе
●  Градиво излагати јасно и конкретно на 

једноставним примерима
●  У обради теме користити конбиноване 

облике рада.
●  Кроз вербалне методе рада, методе 

усменог излагања, објашњења, 
демонстрације, графичких радова, 
коришћења очигледних наставних 
средстава, домаћих задатака и радних 
свески приближити ученику градиво 
до разумљивог нивоа, применљивог 
у пракси

●  На почетку теме, ученике упознати 
са врстама керамичких надокнада 
и керамичким материјалом који се 
користи за њихову израду

●  При обради садржаја прво упутити 
ученике у поступак рада са овим 
материјалима, на састав; својства; 
примену и специфичностима у раду 

●  Код ученика подстицати повезивање 
стеченог знања на теоријкој настави 
са наставом вежби и развијати 
самосталност у раду.

●  При коришћењу неких од материјала 
на вежбама, ученик треба да препозна 
научена својства и на следећем часу 
треба дискутовати о актуелном 
материјалу.

●  Ученике упутити у начин коришћења 
интернета у савладавању наставних 
садржаја

●  Стечена знања користи за припрему и 
израду ученичких пројеката

Оцењивање
Вредновање остварености исхода:
1. праћење остварености исхода
2. тестови знања
3. активност на часу

Зуботехничка опрема 
и исртументи

●  Стицање знања о 
зуботехничкој опреми и 
исртументима

●  познаје и користи апарате који 
имају примену у зубној техници, 

●  познаје принцип њиховог рада и 
начин одржавања

●  познаје каракеристике и принцип 
рада са пећима за предгревање 
и жарење 

●  познаје каракеристике и принцип 
рада са апаратом за ливење 

●  познаје каракеристике и 
принцип рада са апаратом за 
за полимеризацију фасетног 
материјала

●  познаје каракеристике и 
принцип рада са апаратом за 
електролитичко полирање

●  познаје каракеристике и принцип 
рада са керамичким пећима

●  познаје каракеристике и принцип 
3D скенера у изради и раду са 
виртуелним моделима

●  рационално и исправно користи 
апарате у зуботехничкој 
лабораторији, брине се о њима, 
редовно и правилно одржава. 

●  повезује теоријско знања са 
практичним радом и усвојеним 
знањем из осталих општих и 
ужестручних предмета

●  Пећи за предгревање и жарење
●  Апарати за ливење
●  Апарати за полимеризацију 

фасетног материјала
●  Апарати за електролитичко 

полирање
●  Керамичке пећи
●  3D скенери у изради и раду са 

виртуелним моделима
 

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

Облици наставе
Тема се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теоријска настава (6 часова)

Место реализације наставе
●  учионица за видео-пројекције

Препоруке за реализацију наставе
●  Градиво излагати јасно и конкретно на 

једноставним примерима
●  У обради теме користити конбиноване 

облике рада.
●  Кроз вербалне методе рада, методе 

усменог излагања, објашњења, 
демонстрације, графичких радова, 
коришћења очигледних наставних 
средстава, домаћих задатака и радних 
свески приближити ученику градиво 
до разумљивог нивоа, применљивог 
у пракси

●  На почетку теме, ученике упознати 
са апаратима који се користе у зубној 
техници

●  При обради садржаја акценат ставити 
на принцип рада сваког апарата и како 
га исправно користити
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●  разуме значај поштовања и 
поштује сва правила у раду са 
зуботехничким апаратима у 
циљу добијања прецизне зубне 
надокнаде

●  разуме значај очувања чисте 
средине и смањења загађења те 
примењује све мере у заштити 
свог здравља и околине 

●  Код ученика подстицати повезивање 
стеченог знања на теоријкој настави 
са наставом вежби и развијати 
самосталност у раду.

●  Ученике упутити у начин коришћења 
интернета у савладавању наставних 
садржаја

Оцењивање
Вредновање остварености исхода:
1. праћење остварености исхода
2. тестови знања
3. активност на часу

Кључни појмови: гипс, хидроколоиди, еластомери, восак, акриати, ватросталне масе, легуре, керамички материјали.

ФИКСНА ПРОТЕТИКА

1. ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ

РАЗРЕД
НАСТАВА

ПРАКСА УКУПНО
Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку

II  105 210 60 375
III 66 132 60  258
IV 56  168 60  284

Напомена: у табели је приказан годишњи фонд часова за сваки облик рада

2. ЦИЉЕВИ УЧЕЊА:
–  Стицање знања оопштим појмовима код фиксниих надокнада
–  Стицање знања о отисцима у фиксној протетици
–  Стицање теоријског знања и савладавање техникe у изради модела у фиксној протетици
–  Стицање теоријског знања и савладавање техникe у изради једноделних ливених крунах, фасетираних круна и делимичних круна
–  Стицање знања о оклузији и артикулацији и артикулаторима
–  Стицање знања о специфичним фиксним надокнадама и денталним мостовима
–  Стицање теоријског знања и савладавање техникe у изради двостуких круна и телескоп система
–  Стицање теоријског знања и савладавање техникe у изради наменских фиксних надокнада
–  Стицање теоријског знања и савладавање техникe у изради ливених надоградњи
–  Стицање теоријског знања и савладавање техникe израде заштиних круна 
–  Стицање теоријског знања и савладавање техникe израде бочних фасетираних мостова
–  Стицање теоријског знања и савладавање техникe израде фронталних мостова 
–  Стицање теоријског знања и савладавање техникe израде крилним мостовима и примени зглобних веза у фиксној протетици
–  Стицање теоријског знања и савладавање техникe израде привремених мостова и семициркуларног моста 
–  Упознавање са специфичностима мостова у луку, висећих и семициркуларних мостова
–  Стицање теоријског знања и савладавање техникe израде керамичких и металкерамичких круна и мостова
–  Оспособљавање да се самостално израде фиксне надокнаде
–  Стицање знања о особинама и примени помоћних и градивнимх материјала који се користе при изради фиксних радова
–  Стицање знања о апаратима и примена истих при изради фиксних радова
–  Формирање става код ученика о потреби свеобухватног прожимања теоријског знања и практичних вештина при изради зубне 

надокнаде
–  Оспособљавање за самостално и организовано учествовање у настави
–  Развијање одговорности код ученика, комуникативности, и креативног изражавања
–  Стицање знања и вештина коришћењем савремене технологије (на рачунару и/или мобилном телефону)
–  Коришћење стеченог знања за примену метода и средстава мултимедијалног рада
–  Развијање упорности, систематичности, тачности при раду и критичког односа према обављеном послу
–  Коришћење и повезивање знања из других предмета који су у корелацији са предметом Фиксна протетика
–  Оспособљавање за самосталну и креативну примену стечених знања и вештина у новим ситуацијама.
–  Развијање правилног односа према заштити, обнови и унапређењу животне средине
–  Развијање мотивисаности за учење и заинтересованост за рад зубног техничара
–  Стручно оспособљавање ученика за успешан професионални рад у области фиксне протетике

3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА ПРЕДМЕТА 
Разред: други

Ред. бр НАЗИВ МОДУЛА Трајање модула 
(часови)

1. Општи појмови о фиксним надокнадама 8
2. Отисци у фиксној протетици 16
3. Анатомски модели 20
4. Индивидуална кашика у фиксној протетици 22
5 Радни модели у фиксној протетици 50
6 Загрижајне шаблоне у фиксној протетици 17
7 Артикулатори 27
8 Фиксна зубна надокнада – круна 28
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9 Једноделне ливене круне 70
10 Фасетиране круне 84
11 Делимичне круне 11
12 Оклузија 10
13 Артикулација 12

Назив модула: Општи појмови о фиксним надокнадама
Трајање модула: 8 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Стицање знања о општим 
појмовима код фиксниих 
надокнада 

●  разликује фиксне од мобилних 
надокнада

●  наведе врсте фиксних надокнада
●  објасни предности фиксних надокнада
●  објасни недостатке фиксних 

надокнада

Теорија:
●  Појам протетска стоматолошка надокнада 
●  Подела стоматолошких надокнада
●  Појам фиксне надокнаде
●  Врсте фиксних надокнада
●  Подела на привремене и трајне фиксне 

надокнаде

На почетку програма ученике упознати 
са циљем и исходима, планом и начинима 
оцењивања.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теорија (2 часа) 
●  вежбе (6 часова)

Подела одељења на групе
Одељење се дели на три групе приликом 
реализације:
●  вежби

Методе рада:
●  комбинована

Место реализације наставе
●  учионица
●  лабораторија

Оцењивање
Вредновање остварености исхода:
1. праћење остварености исхода
2. тестови знања
3. тестови практичних вештина
4. активност на часу
5. праћење практичног рада
●  самостални практични рад 

Препоруке за реализацију наставе
●  На вежбама ученици треба да се упознају са : 
–  организацијом рада у зуботехничкој 

лабораторији: 
–  правилима понашања и свакодневним 

обавезама ученика у одржавању уредности 
радног места,

–  обавезама и чувању опреме и инвентара у 
лабораторији 

–  обавезама у оквиру заштите на раду и 
коришћењу средстава и опреме 

–  обавезама у набавци потребног материјала и 
инструмената за рад

–  начину набавке потребних материјала и 
инструмената

–  појединачним задужењима, како би се вежбе 
одвијале без застоја

●  Наставник треба да упути ученике у начин 
попуњавања радних свески

●  Наставник и ученици су обавезни да носе 
радну одећу и придржавају се Правилника 
заштите на раду

●  разуме и прихвати општа и посебна 
правила понашања у зуботехничким 
лабораторијама

●  схвати основна правила и прилагоди 
се раду у групи

●  има исправан став о односу према 
училима, апаратима и радном месту у 
лабораторији

●  на готовим училима одреди које су 
фиксне а које мобилне надокнаде 

●  препозна и покаже фиксне надокнаде 
по врстама

Вежбе:
●  Приказ модела готових фиксних зубних 

надокнада 
●  Приказ различитих модела привремених 

и трајних фиксних зубних надокнада – 
основне карактеристике

●  Принципи рада у зуботехничкој 
лабораторији, техничка средства за израду 
фиксне зубне надокнаде
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Назив модула: Отисци у фиксној протетици
Трајање модула:  16 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Стицање знања о отисцима у 
фиксној протетици 

●  разликује анатомске отиске од отисака 
брушених зуба 

●  наведе потребне особине отисних 
материјала

●  разликује горње и доње отиске
●  објасни начин припреме и чувања 

отиска до изливања
●  објасни припрему различитих гипесва 

који се користие при раду

Теорија:
●  Отисци у фиксној протетици 
–  Појам отиска у стоматологији
–  Врсте отисака у фиксној протетици
–  Одлике материјали за узимање отисака,
●  Уимање отисака
–  Поступак припреме материјала за 

отискивање и 
–  отискивање
–  Поступак чувања отиска до изливања 
–  Отисни материјали за отискивање брушених 

зуба 
●  Техникe рада у зубној техници –
–  техника рада са гипсом
–  техника моделовања воском

На почетку програма ученике упознати 
са циљем и исходима, планом и начинима 
оцењивања.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теорија (4 часова) 
●  вежбе (12 часова)

Подела одељења на групе
Одељење се дели на три групе приликом 
реализације:
●  вежби

Методе рада:
●  комбинована

Место реализације наставе
●  учионица
●  лабораторија

Оцењивање
Вредновање остварености исхода:
1. праћење остварености исхода
2. тестови знања
3. тестови практичних вештина
4. активност на часу
5. праћење практичног рада
●  самостални практични рад 

Препоруке за реализацију наставе
●  Користити очигедна наставна средства
●  Користити одговарајући материјал и прибор 

за рад
●  На уводном часу обновити основне појмове 

о отисцима.
●  Приказ потребних материјала и 

инструмената за припрему отисних 
материјала и узимање анатомског отиска.

●  Демонстрирање поступка припреме и рада 
са отисним материјалима

●  Демонстрирње и вежбање технике рада са 
гипсом

●  Демонстрирње и вежбање технике рада са 
топлим воском

●  На вежбама ученик треба да савлада технику 
рада са отисним материјалима и гипсом, како 
би био обучен за касније фазе у изради зубне 
надокнаде. Гипсану кашу улива у силиконску 
кокилу пазећи на принципе који су битни за 
добијање коректног модела

●  На вежбама ученик треба да савлада технику 
рада са воском, како би био обучен за 
касније фазе у изради зубне надокнаде. На 
готовим училима са уклоњеном оклузалном 
површином покушава да домоделује топлим 
воском део зуба који недостаје

●  У радним свескама треба да описивати све 
фазе рада које је ученик урадио на вежбама 
и блок настави 

●  Наставник и ученици су обавезни да носе 
радну одећу и придржавају се Правилника 
заштите на раду

●  На крају модула реализовати тест знања за 
теорију и тест практичних вештина за вежбе

●  одреди/изабере/ потребне /адекватне/
кашике и материјале за узимање 
отисака

●  објасни основне одлике и поступке 
рада са отисним материјалима

●  анализира и процени ваљаност 
анатомског отиска

●  припреми отисни материјал и објасни 
како се поступа са отиском

●  налива алабастер гипс у анатомске 
отиске

●  на готовим училима са покушава 
да измоделује воском део зуба који 
недостаје

Вежбе:
●  Отисци у фиксној протетици 
–  Приказ и анализа материјала и инструмената 

за узимање отисака
–  Приказ отисака добијених различитим 

техникама отискивања
●  Техникe рада у зубној техници 
–  Техника рада са гипсом
–  Уливање гипсане масе у калуп
●  Техникe рада у зубној техници 
–  Техника моделовања топлим воском 
–  Моделовање рељефних облика који чине 

морфологију зуба
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Назив модула: Анатомски модели
Трајање модула:  20 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

● – Стицање теоријског знања 
и савладавање техникe у изради 
модела у фиксној протетици

●  разликује анатомски модел по намени: 
за студије , за израду индивидуалне 
кашике и модел зуба антагониста 

●  наведе којим гипсом се изливају 
анатомски модели за различите 
намене 

●  објасни разлоге примене различитих 
гипсева у зависности од намене 
анатомског модела

●  разликује оновне особине гипсева које 
користи за израду анатомског модела

●  објасни поступак обраде анатомског 
модела

Теорија:
●  Анатомски модели 
–  Појам анатомског модела у фиксној 

протетици.
–  Одлике анатомског модела 
–  Намена анатомског модела 
●  Посрупак израде анатомских модела 
–  Материјали за израду анатомских модела
–  Примена тримера и обрада анатомског 

модела

На почетку програма ученике упознати 
са циљем и исходима, планом и начинима 
оцењивања.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теорија (2 часа) 
●  вежбе (18 часова)

Подела одељења на групе
Одељење се дели натри групе приликом 
реализације:
●  вежби

Методе рада:
●  комбинована
Место реализације наставе
●  учионица
●  лабораторија
Оцењивање
Вредновање остварености исхода:
1. праћење остварености исхода
2. тестови знања
3. тестови практичних вештина
4. активност на часу
5. праћење практичног рада
●  самостални практични рад 
Препоруке за реализацију наставе
●  Користити очигедна наставна средства
●  Користити одговарајући материјал 
●  Користити одговарајући прибор за рад
●  Са одговарајућих учила узети анатомски 

отисак, излити анатомски модел од алабатер 
гипса и користири за израду индивидуалне 
кашике за фиксне надокнаде. У оквиру 
вежби увежбавати технику рада са гипсом и 
топлим оском

●  Наставник и ученици су обавезни да носе 
радну одећу и придржавају се Правилника 
заштите на раду

●  У радним свескама описивати све фазе рада 
које је ученик урадио на вежбама и блок 
настави 

●  одреди које материјале и инструменте 
ће користити за израду анатомског 
модела

●  изведе поступак израде анатомског 
модела

●  користи апарате и инструменте при 
изради анатомских модела

Вежбе:
●  Узимање анатомских отисака 
●  Израда анатомског модела 
–  Обрада анатомских модела на тример 

апарату 

Назив модула: Индивидуална кашика у фиксној протетици
Трајање модула:  22 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Стицање теоријског знања и 
савладавање техникe у изради 
индивидуалне кашике

●  разликује стандардне од 
индивидуалних кашика

●  наведе основне одлике и предности 
отиска узетог помоћу индивидуалне 
кашике 

●  разликује материјале од којих се могу 
урадити индивидуалне кашике

●  објасни положај и стабилност 
индивидуалне кашике на зубном луку

●  објасни предности отиска брушених 
зуба узетог без притиска

Теорија:
●  Индивидуална кашика
–  Индикације за примену индивидуалне 

кашике
–  Предности примене индивидуалне кашике у 

отискивању зуба после брушења
–  Поступак припреме анатомског модела за 

израду индивидуалне кашике 
●  Израда индивидуалне кашике 
–  Материјали за израду индивидуалне кашике 

одлике и примена
–  Поступак израде индивидуалне кашике 
–  Поступак обраде индивидуалне кашике

На почетку програма ученике упознати 
са циљем и исходима, планом и начинима 
оцењивања.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теорија (4 часа) 
●  вежбе (18 часова)

Подела одељења на групе
Одељење се дели натри групе приликом 
реализације:
●  вежби

Методе рада:
●  комбинована

Место реализације наставе
●  учионица
●  лабораторија

●  одреди границе индивидуалне кашике 
на анатомском моделу

●  маркира места ослонца индивидуалне 
кашике

●  припреми анатомски модел за израду 
индивидуалне кашике

●  изабере и правилно примени 
материјале и поступак рада са њима у 
процесу израде индивидуалне кашике

●  обради индивидуалну кашику

Вежбе:
●  Припрема анатомског модела горње и 

доње вилице за израду индивидуалне 
кашике у фиксној протетици

●  Израда горње индивиуалне кашике 
–  Обрада индивидуалне кашике
●  Израда доње индивиуалне кашике 
–  Обрада индивидуалне кашике
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Оцењивање
Вредновање остварености исхода:
1. праћење остварености исхода
2. тестови знања
3. тестови практичних вештина
4. активност на часу
5. праћење практичног рада
●  самостални практични рад 

Препоруке за реализацију наставе
●  Користити очигедна наставна средства
●  Користити одговарајући материјал 
●  Користити одговарајући прибор за рад
●  На уводном часу теоретски обновити, кроз 

пропитивање ученика, садржаје битне за 
израду индивидуалне кашике

●  Изложити моделе, потребне инструменте и 
материјал за рад

●  Демонстрирати на анатомском моделу 
припрему модела за израду и израду 
индивидуалне кашике 

●  Израду горње индивиуалне кашике урадити 
●  методом светлосне полимеризације
●  Израду доње индивиуалне кашике урадити
●  методом хладне полимеризације
●  Демонстрирати примену апарата и 

инструмената за обраду и обраду 
индивидуалне кашике.

●  Асистирати ученицима у фазама рада које су 
недовољно савладане

●  У фазама полимеризације увежбавање 
рада са топлим воском – моделовање и 
увежбавање рада са гипсом – израда модела 
зуба антагониста

●  У радним свескама описивати све фазе рада 
које је ученик урадио на вежбама и блок 
настави 

●  Наставник и ученици су обавезни да носе 
радну одећу и придржавају се Правилника 
заштите на раду

●  На крају модула реализовати тест знања за 
теорију и тест практичних вештина за вежбе

Назив модула: Радни модели у фиксној протетици
Трајање модула:  50 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Стицање теоријског знања и 
савладавање техникe у изради 
радних модела у фиксној 
протетици 

●  разликује радне моделе за фиксне 
протетске радове од осталих врста 
модела

●  наведе основне одлике радног модела
●  разликује потребне материјале и 

прибор за рад
●  објасни поступак израде радног 

модела
●  објасни неопходност прецизности 

радног модела јер је то копија 
пацијента са брушеним зубима

●  наведе и друге начине израде радног 
модела са освртом на прецизност

Теорија:
●  Радни модели у фиксној протетици 
–  Делови и одлике радног модела са покретним 
 радним патрљцима
●  Материјали за израду радног модела са 

покретним радним патрљцима
●  Врсте и особине кочића за израду радног 

модела
●  Припрема отиска брушених зуба за израду 

радног модела
●  Припрема гипса тип и наливање у отисак
–  Постављање кочића
●  Врсте ретенција и примена
●  Припрема гипса тип и израда базе радног 

модела
●  Сечење модела
●  Обрада радних патрљака

На почетку програма ученике упознати 
са циљем и исходима, планом и начинима 
оцењивања.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теорија (14 часова) 
●  вежбе (36 часова)

Подела одељења на групе
Одељење се дели на три групе приликом 
реализације:
●  вежби

Методе рада:
●  комбинована

Место реализације наставе
●  учионица
●  лабораторија

Оцењивање
Вредновање остварености исхода:
1. праћење остварености исхода
2. тестови знања
3. тестови практичних вештина
4. активност на часу
5. праћење практичног рада
●  самостални практични рад 

●  одреди потребане материјале и прибор 
и апарате неопходне за израду радних 
модела у фиксној пшротетици

●  изведе поступак израде радног модела 
са покретним радним патррљцима,

●  уочи грешке ако су се јавиле при раду

Вежбе:
●  Израда горњег радног модела са 

покретним радним патрљцима
–  Уочавање на моделу различитих врста 

препарације
●  Израда модела антагониста (12 часова)
●  Израда доњег радног модела са покретним 

радним патрљцима (12 часова)
–  Уочавање на моделу различитих врста 

преперације
●  Израда модела антагониста 
●  Обрада радних патрљака (12 часова)
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Препоруке за реализацију наставе
●  Користити очигедна наставна средства
●  Користити одговарајући материјал 
●  Користити одговарајући прибор за рад
●  Наставник и ученици су обавезни да носе 

радну одећу и придржавају се Правилника 
заштите на раду

●  Са ученицима обновити неопходна теоретска 
знања значајна за израду радног модела.

●  Демонстрирати припрему отиска брушених 
зуба, припрему гипса тип IV и уливање у 
отисак

●  Показати постављање кочића и ретенција
●  Показати припрему гипса тип III и израду 

базе радног модела
●  Асистирати ученицима у раду
●  Асистирати у раду са топлим воском у 

фазама везивања гипса, заузетости апарата за 
израду радних модела 

●  У радним свескама описивати све фазе рада 
које је ученик урадио на вежбама и блок 
настави 

●  На крају модула реализовати тест знања за 
теорију и тест практичних вештина за вежбе

Назив модула: Загрижајни шаблони у фиксној протетици
Трајање модула: 17 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Стицање теоријског знања 
и савладавање техникe у 
изради загрижајних шаблона у 
фиксној протетици

●  разликује ,очуване међувиличне 
односе од нарушених

●  наведе, индикације када треба 
применити загрижајне шаблоне а кад 
се користе други регистрати оклузије,

●  наведе делове и облик загрижајне 
шаблоне за горњу и доњу вилицу

●  објасни значај и примену загрижајне 
шаблоне за фиксирање модела у 
артикулатор

Теорија:
●  Оклузија и централна оклузија
–  Однос горњих и доњих зуба када централна 

оклузија није очувана
●  Загрижајни шаблони у фиксној протетици 
–  Индикације за израду загрижајних шаблона 

за фиксни протетски рад
–  Одлике и делови загрижајне шаблоне
●  Материјали за израду загри жајне 

шаблоне
–  Поступак израде и примена загрижајне 

шаблоне

На почетку програма ученике упознати 
са циљем и исходима, планом и начинима 
оцењивања.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теорија (5 часа) 
●  вежбе (12 часова)

Подела одељења на групе
Одељење се дели на три групе приликом 
реализације:
●  вежби

Методе рада:
●  комбинована

Место реализације наставе
●  учионица
●  лабораторија

Оцењивање
Вредновање остварености исхода:
1. праћење остварености исхода
2. тестови знања
3. тестови практичних вештина
4. активност на часу
5. праћење практичног рада
●  самостални практични рад 

Препоруке за реализацију наставе
●  Користити очигедна наставна средства
●  Користити одговарајући материјал 
●  Користити одговарајући прибор за рад
●  Наставник и ученици су обавезни да носе 

радну одећу и придржавају се Правилника 
заштите на раду

●  Приказати случај модела када нису очувани 
међувилични односи

●  Демонстрирање поступка планирања и 
израде загрижајне шаблоне

●  Израда загрижајне шаблоне за горњу и доњу 
вилицу.

●  На крају модула реализовати тест знања за 
теорију и тест практичних вештина за вежбе

●  одреди када је потребно урадити 
загрижајне шаблоне, према типу 
крезубости и односу горње и доње 
вилице 

●  уцрта на моделима границе 
загрижајне шаблоне

●  Изради загрижајну шаблону уз одабир 
и примену одговарајућих материјала

Вежбе:
●  Планирање и израда горње и доње 

загрижајне 
 шаблоне
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Назив модула: Артикулатори
Трајање модула:  27 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Стицање теоријског знања и 
савладавање техникe у раду са 
артикулаторима

●  Разликује полуподесиве, подесиве и 
артикулаторе средњих вредности,

●  наведе делове артикулатора
●  разликује делове образног лука
●  објасни значајпримене артикулатора
●  објасни поступак уношења модела и 

начин примене артикулатора
● разликује предности подесивих и 
полуподесивих артикулатора у односу 
на артикулаторе средњих вредности

Теорија:
●  Артикулација и артикулатори.
●  Основни делови артикулатора
●  Подела артикулатора
●  Особине артикулатора средњих вредности 

и значај примене у изради фиксних 
протетских радова

●  Полуподесиви и подесиви артикулатори 
– одлике

●  Образни лук делови и примена
●  Предности примене подесивих 

артикулатора у фиксној протетици
●  Поступци уношења модела у артикулатор 

средњих вредности
●  Поступак уношења модела у артикулатор 

помоћу образног лука
●  Виртуелни артикулатор у 3D технологији

На почетку програма ученике упознати 
са циљем и исходима, планом и начинима 
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теорија (15 часова) 
●  вежбе (12 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на три групе приликом 
реализације:
●  вежби
Методе рада:
●  комбинована
Место реализације наставе
●  учионица
●  лабораторија
Оцењивање
Вредновање остварености исхода:
1. праћење остварености исхода
2. тестови знања
3. тестови практичних вештина
4. активност на часу
5. праћење практичног рада
●  самостални практични рад 
Препоруке за реализацију наставе
●  Користити очигедна наставна средства
●  Користити одговарајући материјал 
●  Користити одговарајући прибор за рад
●  Наставник и ученици су обавезни да носе 

радну одећу и придржавају се Правилника 
заштите на раду 

●  Теоретски се обнове са ученицима основни 
делови артикулатора

●  У радним свескама описивати све фазе рада 
које је ученик урадио на вежбама и блок 
настави 

●  На крају модула реализовати тест знања за 
теорију и тест практичних вештина за вежбе

●  одреди којој групи припада 
артикулатор који користи

●  практично зна различите начине 
уношења модела у артикулатор 

●  зна предности примене артикулатора 
за обликовање оклузалног поља 
фиксних надокнада

●  зна које су и изводи кретње у 
артикулатору, приликом моделовања 
фиксних надокнада

Вежбе:
●  Припрема модела за уношење у 

артикулатор
●  Уношења модела у артикулатор средњих 

вредности (12 часова)

Назив модула: Фиксна зубна надокнада – круна
Трајање модула:  28часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Стицање теоријског знања 
и савладавање техникe у 
моделовању круна

●  разликује фазе у изради круна
●  наведе поступак моделовања од 

израде капице до моделовања гризне 
површине

●  наведе индикације и контраиндикације 
за израду круна

●  наведе потребна својства добре круне
●  објасни значај моделовања гризне 

површине по Питер Томасу

Теорија:
●  Фиксна зубна надокнада – круна
●  Индикације и контраиндикације за израду 

круна
●  Својства круне
●  Моделовање круне
●  Израда капица на радном патрљку
●  Моделовања аксијалних површина круне
●  Односа круние са агонистима 
●  Моделовање вестибуларних и оралних 

површина круне
●  Физиолошко моделовање гризних 

површина по Питер-Томасу.

На почетку програма ученике упознати 
са циљем и исходима, планом и начинима 
оцењивања.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теорија (10 часова) 
●  вежбе (18 часова)

Подела одељења на групе
Одељење се дели на три групе приликом 
реализације:
●  вежби

Методе рада:
●  комбинована

Место реализације наставе
●  учионица
●  лабораторија

Оцењивање
Вредновање остварености исхода:
1. праћење остварености исхода
2. тестови знања
3. тестови практичних вештина
4. активност на часу
5. праћење практичног рада
●  самостални практични рад 

●  припреми потребне материјале 
иинструменте за моделовање

●  практично изради капицу
●  измоделује круницу до пуног 

морфолошког облика са 
одговарајућим односом према 
агонистима, антагонистима и околним 
меким ткивима 

Вежбе:
●  Моделовање круне 
–  Израда капица на радним патрњцима адапта 

системом
–  Израда капица на радним патрњцима помоћу 

воштане фолије/демонстрација/
–  Моделовање гингивалног руба 
–  Моделовање аксијалних површина круна – 

проксимални контакти 
●  Моделовање оклузалне повтшине круна
–  оклузални контакти (12 часова)
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Препоруке за реализацију наставе
●  Користити очигедна наставна средства
●  Користити одговарајући материјал 
●  Користити одговарајући прибор за рад
●  Наставник и ученици су обавезни да носе 

радну одећу и придржавају се Правилника 
заштите на раду

●  Теоретски обнови са ученицима поступаке 
израде капица на радном патрљку

●  Демонстрира израду капица на неколико 
начина са акцентом на адапта фолију

●  Демонстрира моделовање круница по фазама
●  Демонстрира моделовање гризних површина 

уз примену артикулатора и кретњи у 
артикулатору

●  Асистира моделовању и раду по фазама где 
индивидуално показује поступак рада

●  У радним свескама описивати све фазе рада 
које је ученик урадио на вежбама и блок 
настави 

●  На крају модула реализовати тест знања за 
теорију и тест практичних вештина за вежбе

Назив модула: Једноделне ливене крунице
Трајање модула:  70 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Стицање теоријског знања 
и савладавање техникe у 
моделовању једноделним 
ливеним круницама

●  Утврђивање остварености 
планираних исхода модула 

●  разликује индикације и зрајне 
контраиндикације за израду ове врсте 
круница

●  наведе својства круница
●  разликује фазе у изради једноделних 

ливених круница
●  објасни поступак улагања , положај 

крунице у односу на термичке зоне 
цилиндра и значај по квалитет 
одливка

●  објасни поступак обраде и полирања 
крунице

Теорија:
●  Једноделне ливене круне
–  Индикације и контраиндикације за израду 

једноделних ливених круница.
●  Припрема за улагање и улагање круница
●  Експанзија ватросталне масе и значај 

примене керамичке траке за облагање 
цилиндра

●  Термичка обрада ватросталног блока
–  предгревање
–  жарење
●  Ливење зубне надокнаде
●  Механичка обрада и полирање

На почетку програма ученике упознати 
са циљем и исходима, планом и начинима 
оцењивања.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теорија (10 часова) 
●  вежбе (30 часова)
●  блок насва (30 часова)

Подела одељења на групе
Одељење се дели натри групе приликом 
реализације:
●  вежби

Методе рада:
●  комбинована

Место реализације наставе
●  учионица
●  лабораторија

Оцењивање
Вредновање остварености исхода:
1. праћење остварености исхода
2. тестови знања
3. тестови практичних вештина
4. активност на часу
5. праћење практичног рада
●  самостални практични рад 

Препоруке за реализацију наставе
●  Користити очигедна наставна средства
●  Користити одговарајући материјал 
●  прибор за рад
●  Наставник и ученици су обавезни да носе 

радну одећу и придржавају се Правилника 
заштите на раду

●  Теоретско обнављање садржаја битних за 
данашњи рад 

●  Моделовање једноделних круница са 
акцентом на самостални рад

●  Коментарисање измоделоване крунице 
уз потребна мишљења и коментаре самог 
ученика

●  Финализација моделовања 
●  Припрема за улагање 
●  Обрада ватросталног блока и ливење у 

одељењу ливнице уз непрестално присуство 
наставника

●  Обрада и полирање
●  У радним свескама описивати све фазе рада 

које је ученик урадио на вежбама и блок 
настави 

●  измоделује једноделну ливену круну
●  постави профилни восак као будући 

уливни канал за легуру
●  припреми круницу за улагање
●  постави круницу на гумени конус
●  замеша и налије ватросталну масу
●  после ливења испескира и механички 

обради и исполира круницу,
●  самостално измоделује једноделне 

ливене круне

Вежбе:
●  Моделовање у воску једноделних ливених 

крунa 
 -класа секутићи 
–  Анализа оклузалних контакта у артикулатору
●  Моделовање у воску једноделних ливених 

крунa 
 -класа очњаци 
–  Анализа оклузалних контакта у артикулатору
●  Моделовање у воску једноделних ливених 

крунa 
 -класа премолари 
–  Анализа оклузалних контакта у артикулатору
●  Моделовање у воску једноделних ливених 

крунa 
 -класа молари (12 часова)
–  Анализа оклузалних контакта у артикулатору

Блок настава (30 часова)
●  Моделовање једноделних ливених круна
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●  На крају модула реализовати тест знања за 
теорију и тест практичних вештина за вежбе

●  Блок настава прати наставу вежби и због 
комплексности модула надовезује се након 
одређених садржаја модула.

●  У радним свескама описивати све фазе рада 
које је ученик урадио на вежбама и блок 
настави

Назив модула: Фасетиране круне
Трајање модула: 84 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Стицање теоријског знања 
и савладавање техникe у 
моделовању фасетираних 
круна

●  Утврђивање остварености 
планираних исхода модула 

●  разликује поступак израде фасетиране 
круне и једноделне ливене круне

●  наведе поступак моделовања простора 
за композит

●  разликује ретенциони рам и допунске 
ретенције ,

●  објасни потребу обраде и полирања 
површина крунице којие се неће 
прекривати композитом

●  објасни поступак наношења 
композита, унутрсшње 
карактеризације боје

●  наведе разлике инструмената за 
обраду композита и метала 

Теорија:
●  Фасетирана круна
●  Моделовања круне
–  моделовање вестибуларне површине са 

простором за фасету 
●  Моделовања фасетираних круна у 

фронталној регији
●  Моделовања фасетираних круна на 

горњим бочним зубима
●  Моделовања фасетираних круница на 

доњим бочним зубима
●  Заштите компзита код неповољних 

оклузалних односа
●  Варијанте дизајна металне конструкције 

са простором за фасету

На почетку програма ученике упознати 
са циљем и исходима, планом и начинима 
оцењивања.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теорија (12 часова) 
●  вежбе (42 часова)
●  блок насва (30 часова)

Подела одељења на групе
Одељење се дели на три групе приликом 
реализације:
●  вежби

Методе рада:
●  комбинована

Место реализације наставе
●  учионица
●  лабораторија

Оцењивање
Вредновање остварености исхода:
1. праћење остварености исхода
2. тестови знања
3. тестови практичних вештина
4. активност на часу
5. праћење практичног рада
●  самостални практични рад 

Препоруке за реализацију наставе
●  Користити очигедна наставна средства
●  Користити одговарајући материјал 
●  прибор за рад
●  Наставник и ученици су обавезни да носе 

радну одећу и придржавају се Правилника 
заштите на раду

●  Моделује фасетиране крунице у у 
фронталној и бочној регији. 

●  Улаже и лије по једну круну из фронталне и 
бочне регије.

●  Обрађује метални део круне а простор за 
фасету само испескира

●  Наноси опакер и композитне материјале уз 
шему произвожача ако постоји 

●  Демонстрира се наношење композита 
класичним начином наношења и 
преклапањаслојева од врата ка сечној ивици 
и полимеризацијом сваког слоја композита

●  При демонстрирању објаснити значај 
оваквог начина рада за унутрашњу 
карактеризацију боје

●  На крају модула реализовати тест знања за 
теорију и тест практичних вештина за вежбе

●  Блок настава прати наставу вежби и због 
комплексности модула надовезује се након 
одређених садржаја модула.

●  У радним свескама описивати све фазе рада 
које је ученик урадио на вежбама и блок 
настави 

●  одреди која се круница ради на 
●  основу изгледа патрљкљка и 

демаркације препарације са 
вестибуларне стране

●  измоделује фасетирану круницу 
●  обради и нанесе и полимеризује 

композит
●  самостално измоделује фасетиране 

круне

Вежбе:
●  Моделовање у воску фасетираних крунa 

(12 часова)
–  Анализа оклузалних контакта у артикулатору 
●  Припрема измоделованих једноделних 

ливених и фасетираних круна за улагање 
и улагање у ватросталну масу

●  Термичка обрада ватросталног блока 
–  Ливење надокнаде и ослобађање 

изливеног објекта од ватросталне масе
●  Обрада и полирање једноделних ливених 

круна
●  Израда естетског дела на горњим 

фасетираним крунама од композита
●  Обрада и полирање естетског дела 

надокнаде

Блок настава (30часова)
●  Моделовање фасетираних круна
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Назив модула: Делимичне ливене круне
Трајање модула:  11 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Стицање теоријског знања 
и савладавање техникe у 
моделовању делимичних 
круна

●  разликује ,тричетвртинске и четири 
пртинске делимичнр круне

●  наведе добре и лоше стране оваквих 
круница,

●  објасни ,поступак моделовања 
оваквих круница

Теорија:
●  Делимичне ливене круне
●  Подела делимичних круна 
●  Поступак препарације зуба
●  Поступак обраде и поли рања, и 

цементирања фиксне надокнаде

На почетку програма ученике упознати 
са циљем и исходима, планом и начинима 
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теорија (5 часа) 
●  вежбе (6 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на три групе приликом 
реализације:
●  вежби
Методе рада:
●  комбинована
Место реализације наставе
●  учионица
●  лабораторија
Оцењивање
Вредновање остварености исхода:
1. праћење остварености исхода
2. тестови знања
3. тестови практичних вештина
4. активност на часу
5. праћење практичног рада
●  самостални практични рад 
Препоруке за реализацију наставе
●  Користити очигедна наставна средства
●  Користити одговарајући материјал 
●  прибор за рад
●  Ученик реба прво да уради анализу 

демаркације препарације на радном моделу, 
да одабере материјал за моделовање и 
измоделује део крунице до потпуног 
морфолошког облика

●  Наставник и ученици су обавезни да носе 
радну одећу и придржавају се Правилника 
заштите на раду

●  На крају модула реализовати тест знања за 
теорију и тест практичних вештина 

●  маркира демаркацију препарације
●  измоделује део крунице до пуног 

морфолошког облика
●  користи специјални восак за 

моделовање

Вежбе:
●  Моделовање делимичне ливене круне
 

Назив модула: Оклузија 
Трајање модула: 10 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Стицање знања о
окузији 

●  објасни орјентационе линије лица
●  дефинише оријентационе равни лица
●  дефинише компензационе криве
●  објасни појам централне оклузије
●  наведе класе по англе-у,
●  објасни однос предњих зуба у 

централној оклузији

Теорија:
●  Оријентационе линије лица
●  Оријентационе равни лица
●  Компензационе криве
●  Централна оклузија
●  Класе по Англе-у
●  Однос предњих зуба у централној оклузији
 

На почетку програма ученике упознати 
са циљем и исходима, планом и начинима 
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теорија (10 часа) 
●  вежбе (/ )
Подела одељења на групе
Одељење се дели на три групе приликом 
реализације:
●  вежби
Методе рада:
●  комбинована
Место реализације наставе
●  учионица
●  лабораторија
Оцењивање
Вредновање остварености исхода:
1. праћење остварености исхода
2. тестови знања
3. тестови практичних вештина
4. активност на часу
5. праћење практичног рада
●  самостални практични рад 
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Препоруке за реализацију наставе
●  Користити очигедна наставна средства
●  Користити одговарајући материјал 
●  прибор за рад
●  Садржаји модула се обрађују на вежбама 

кроз све остале модуле и не захтева посебне 
вежбе

●  Наставник и ученици су обавезни да носе 
радну одећу и придржавају се Правилника 
заштите на раду

●  На крају модула реализовати тест знања за 
теорију и тест практичних вештина

Назив модула: Артикулација 
Трајање модула: 12 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Стицање знања о артикулацији ●  објасни делове темпоромандибуларног 
зглоба

●  објасни покрете доње вилице 
●  разуме референтни положаји 

мандибуле 
●  разуме поремећаје оклузионе 

равнотеже
●  наведе функције стоматогнатог 

система
●  објасни дејство мастикаторних сила 

на зуб
●  разуме значај деловања сила на 

интактан зубни низ
●  разуме дејство мастикаторних сила на 

зуб који носи фиксне надокнаде

Теорија:
●  Анатомија и физиологија 

темпоромандибуларног зглоба
●  Покрети доње вилице 
●  Референтни положаји мандибуле 
●  Поремећаји оклузионе равнотеже
●  Функције стоматогнатог система
●  Дејство мастикаторних сила на зуб
●  Деловање сила на интактан зубни низ
●  Дејство мастикаторних сила на зуб који носи 

фиксне надокнаде
 

На почетку програма ученике упознати 
са циљем и исходима, планом и начинима 
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теорија (12 часова) 
●  вежбе (/ )
Подела одељења на групе
Одељење се дели на три групе приликом 
реализације:
●  вежби
Методе рада:
●  комбинована
●  Место реализације наставе
●  учионица
●  лабораторија
Оцењивање
Вредновање остварености исхода:
1. праћење остварености исхода
2. тестови знања
3. тестови практичних вештина
4. активност на часу
5. праћење практичног рада
●  самостални практични рад 
Препоруке за реализацију наставе
●  Користити очигедна наставна средства
●  Користити одговарајући материјал 
●  прибор за рад
●  Садржаји модула се обрађују на вежбама 

кроз све остале модуле и незахтева посебне 
вежбе

●  Наставник и ученици су обавезни да носе 
радну одећу и придржавају се Правилника 
заштите на раду

●  На крају модула реализовати тест знања за 
теорију и тест практичних вештина 

Кључни појмови: круне, артикулатор, индивидуална кашика, загрижајне шаблоне, радни модели, оклузија, артикулација.

3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА ПРЕДМЕТА 
Разред: трећи

Ред. б НАЗИВ МОДУЛА Трајање модула 
(часови)

1 Специфичне фиксне зубне надокнаде и дентални мостови 5
2 Двоструке круне 67
3 Наменске фиксне надокнадe 37
4 Ливене надоградње 7
5 Заштитне круне 17
6 Дентални мостови 115
7 Апарати који се користе у зубној техници 10
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Назив модула: Специфичне фиксне зубне надокнаде и дентални мостови 
Трајање модула: 5 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Стицање знања о 
специфичним зубним 
надокнадама и денталним 
мостовима

●  препознаје специфичне зубне 
надокнаде

●  препознаје денталне мостове 

Теорија:
●  Oпшти појмови о специфичним зубним 

надокнадама и денталним мостовима

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

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теоријска настава (1 час)
●  вежбе (4 часа)

Подела одељења на групе
При реализовању наставе вежби, одељење се 
дели на 3 групе.

Место реализације наставе
●  учионица за видео-пројекције 
●  лабораторија

Препоруке за реализацију наставе
●  Градиво излагати јасно и конкретно на 

једноставним примерима
●  У обради модула користити комбиноване 

облике рада.
●  Кроз вербалне методе рада, методе усменог 

излагања, објашњења, демонстрације, 
графичких радова, коришћења очигледних 
наставних средстава, домаћих задатака и 
радних свески приближити ученику градиво 
до разумљивог нивоа, применљивог у пракси

●  На почетку ученике упознати са општим 
појмови о специфичним зубним надокнадама 
и денталним мостовима 

●  Настава вежби прати теоријску наставу 
и оставља довољно времена ученику да 
савлада и увежба одређене технике у раду.

●  Код ученика подстицати повезивање 
стеченог знања на теоријкој настави са 
наставом вежби и развијати самосталност у 
практичном раду.

●  Поред приказа ученицима специфичних 
фиксних надокнада и денталних мостова, 
ученике упознати и са пинципима рада у 
лабораторији 

●  Настава вежби се континуирано одвија-
четири спојена школска часа недељно.

●  Наставник и ученици су обавезни да имају 
радну одећу и придржавају се Правилника 
заштите на раду

Оцењивање
Вредновање остварености исхода:
1. праћење остварености исхода
2. тестови знања
3. тестови практичних вештина
4. активност на часу
5. праћење практичног рада
●  самостални практични рад 

●  разликује специфичне зубне 
надокнаде

●  разликује врсте денталних мостова

Вежбе:
●  Приказ модела специфичних фиксних 

надокнада 
●  Приказ модела различитих денталних 

мостова 
●  Основне карактеристике и специфичности 

ових фиксних надокнада 
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Назив модула: Двоструке круне 
Трајање модула:  67 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Стицање теоријског знања и 
савладавање техникe у изради 
телескоп круна

●  Утврђивање остварености 
планираних исхода модула 

●  разуме појам и улоге двоструких 
круна

●  разуме појам и улоге телесоп круна
●  наведе индикације за израду 

двоструких круна
●  наведе и објасни карактеристике 

унутрашње и спољашње телескоп 
круне

●  разуме технолошки поступак израде 
унутрашње и спољашње телескоп 
круне

●  познаје делове паралелометра и фрез 
паралелометра 

●  познаје основне принципе фрезовања 
у воску и металу

●  познаје начин припреме радног 
модела за фрезовање 

●  разуме и користи стручну 
терминологију

●  повезује теоријско знања са 
практичним радом

●  користи савремену технологију у 
изради домаћих задатака 

●  користи стечена знања за припрему и 
израду ученичких пројеката

Теорија:
●  Двоструке круне 
–  општи појмови
● Телескоп системи
–  општи појмови
–  индикације за израду двоструких круна
●  Карактеристике унутрашње и спољашње 

телескоп круне
●  Техника израде унутрашње и спољашње 

телескоп круне
●  Паралелометар и фрез паралелометар
–  делови паралелометра и њихова функција
–  основне функције паралелометра у фиксној 

протетици
●  Делови фрез паралелометра и функција 
–  основни принципи фрезовања
●  Припрема радног модела и материјала за 

фрезовање
–  фрезовање у воску и металу

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

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теоријска настава ( 9часова)
●  вежбе (40 часова)
●  блок настава (18 часова)

Подела одељења на групе
При реализовању вежби, одељење се дели на 
3 групе.

Место реализације наставе
●  учионица за видео-пројекције 
●  лабораторија

Препоруке за реализацију наставе
●  Градиво излагати јасно и конкретно на 

једноставним примерима
●  У обради модула користити комбиноване 

облике рада .
●  Кроз вербалне методе рада, методе усменог 

излагања, објашњења, демонстрације, 
графичке радове, коришћењем очигледних 
наставних средстава, домаћих задатака и 
радних свески приближити ученику градиво 
до разумљивог нивоа , применљивог у 
пракси

●  Ученике упознати са општим појмовима 
, индикацијама и карактеристикама 
двоструких круна и телескоп система

●  Посебно обрадити технику њихове израде 
употребом фрез паралелометра

●  Обрадити апарате паралелометар и фрез 
паралелометар њихове делове и њихову 
употребу у фиксној протетици 

●  Индикација за овај рад је
–  шест доле лево телескоп круна
–  четири горе десно заштитна круна
–  два горе десно надоградња
–  3---6 доле лево доњи бочни фасетирани 

мост

●  У оквиру наставе вежби ученик треба да 
изради радни модел за телескоп круну, који 
је истовремено и радни модел за доњи бочни 
фасеирани мост, као и његове антагонисте 
са препарацијом за ливену надоградњу и 
заштитну круну.

●  Обратити пажњу на обраду радних патрљака 
за моделовање унутрашње телескоп круне 
фрез техником у фрез паралелометру

●  Унутрашњу телескоп круну израдити 
техником фрезовања у воску

●  Унутрашњу телескоп круну припремити 
за ливење, излити и обрадити механички у 
металу, такође у фрез паралелометру 

●  Унутрашњу и спољашњу телекоп круну 
касније користити у изради дисталне котве 
доњег бочног фасетираног моста

●  Пре израде спољашње телескоп круне 
моделе унети у артикулатор помоћу 
оклузалног регистрата – загрижаја у воску

●  Ученике упутити у начин коришћења 
интернета у савладавању наставних садржаја

●  Настава вежби прати теоријску наставу 
и оставља довољно времена ученику да 
савлада и увежба одређене технике у раду.

●  Настава вежби се континуирано одвија – 
четири спојена школска часа недељно.

●  Блок настава прати наставу вежби и због 
комплексности модула надовезује се након 
одређених садржаја модула.

●  користи паралелометар и фрез 
паралелометар за израду телескоп 
куна

●  припреми отисак за изливање и излије 
отисак

●  изади радни модела са покретним 
радним патрљцима за телескоп круну 

●  изради антагонисте са препарацијом 
зуба за ливену надоградњу и заштитну 
круну 

●  исече и обради радне патрљке за рад у 
фрез паралелометру

●  изфрезује унутрашњу телескоп круну
●  припреми за улагање и уложи 

измоделовану зубну надокнаду 
●  излије зубну надокнаду и ослободи је 

од ватросталне масе
●  обради и исполира унурашњу 

телескоп круну фрез техником
●  припреми моделе за уношење у 

артикулатор
●  унесе моделе у артикулатор помоћу 

оклузалних регистрата – загижајне 
шаблоне

●  измоделује спољашњу телескоп круну
●  самостално изради унутрашњу и 

спољашњу телескоп круну 

Вежбе:
●  Изада радног модела са покретним 

радним патрљцима за телескоп круну и 
израда антагониста (8 часова)

●  Исецање и обрада радних патрљака 
–  обрада радних патрљака за рад у фрез 
 паралелометру 
●  Моделовање унутрашње телескоп круне 

(8часова)
–  техника фрезовања у воску 
●  Припрема измоделоване унутрашње 

телескоп круне за улагање и улагање
–  израда уливног система  
–  улагање у ватросталну масу 
●  Термичка обрада ватросталног блока и 

ливење зубне надокнаде
–  предгревање
–  жарење 
–  ливење зубне надокнаде
–  ослобађање изливеног објекта од 

ватросталне масе
●  Обрада и полирањење унутраашње 

телескоп круне фрез техником 
●  Припрема модела за уношење у 

артикуатор и уношење модела у 
артикулатор помоћу 

 оклузалног регистрата (загрижај у воску)
●  Моделовање спољашње телескоп круне
–  у воску 
–  Анализа оклузалних контакта у артикулатору 

Блок настава I:
●  Изада радног модела са покретним 

радним патрљцима за телескоп круну 
–  Обрада радних патрљака за рад у фрез 

паралелометру

Блок настава II:
●  Израда у нутрашње телескоп круне

Блок настава III:
●  Моделовање спољашње телескоп круне
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●  Први блок се планира након четврте, други 
након осме наставне недеље, а трећи блок 
након једанаесте недеље

●  У радним свескама описивати све фазе рада 
које је ученик урадио на вежбама и блок 
настави 

●  Код ученика подстицати повезивање 
стеченог знања на теоријкој настави са 
наставом вежби и развијати самосталност у 
практичном раду.

●  Наставник и ученици су обавезни да имају 
радну одећу и придржавају се Правилника 
заштите на раду

●  Посебно се препоручује школска изложба 
најбољих ученичких радова на крају 
полугодишта и школске године као и 
организација такмичења из наставних 
области 

Оцењивање
Вредновање остварености исхода:
1. праћење остварености исхода
2. тестови знања
3. тестови практичних вештина
4. активност на часу
5. праћење практичног рада
●  самостални практични рад

Назив модула: Наменске фиксне надокнадe
Трајање модула: 37 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Стицање теоријског знања и 
савладавање техникe у изради 
наменских фиксних надокнада

●  Утврђивање остварености 
планираних исхода модула 

●  наведе појам и карактеристике 
наменских круна 

●  познаје поделу наменских круна
●  наведе карактеристике наменских 

инлеја
●  познаје поделу наменских круна
●  разуме примену наменских инлеја 
●  разуме примену и технику израде 

наменских круна 
●  наведе појам и разуме 
–  директну 
–  индиректну и
–  индиректно–директну метода израде 

инлеја
●  уме да објасни поступак израде 

естетских инлеја
●  разуме и користи стручну 

терминологију
●  повезује теоријско знања са 

практичним радом
●  користи савремену технологију у 

изради домаћих задатака 
●  користи стечена знања за припрему и 

израду ученичких пројеката

 Теорија:
●  Наменске фиксне надокнаде
–  општи појам
●  Наменске круне 
–  општи појам и карактеристике 
–  индикације за израду наменских круна
–  примена наменских круна
–  подела наменских круна 
●  Техника израде наменских круна
●  Наменски инлеји 
–  општи појам и карактеристике инлеја
–  индикације за израду инлеја,
–  примена инлеја
–  подела инлеја
–  препарација зуба за инлеје
●  Техника израде намнских инлеја
–  директна метода израде инлеја
–  индиректна метода израде инлеја
–  индиректно – директна метода израде инлеја
●  Естетски инлеји- поступак израде

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

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теоријска настава (7 часа)
●  вежбе (24 часова)
●  блок настава (6 часова)

Подела одељења на групе
При реализовању вежби, одељење се дели на 
3 групе.

Место реализације наставе
●  учионица за видео-пројекције 
●  лабораторија

Препоруке за реализацију наставе
●  Градиво излагати јасно и конкретно на 

једноставним примерима
●  У обради модула користити комбиноване 

облике рада . методе рада, методе усменог 
излагања, објашњења

●  Кроз вербалне а, демонстрације, графичких 
радова, коришћења очигледних наставних 
средстава, домаћих задатака и радних свески 
приближити ученику градиво до разумљивог 
нивоа поделом, применљивог у пракси

●  Ученике упознати са општим појмовима 
и карактеристикама наменских круна, 
њиховом применом и 

●  Теоријски објаснити технику израде 
наменских круна и применити је у настави 
на вежбама 

●  Ученике упознати са општим појмовима 
и карактеристикама наменских инлеја, 
њиховом применом, поделом и индикацијама

●  Теоријски објаснити директну, индирекну 
и индиректно-директну технику израде 
наменских инлеја и индиректну методу 
применити у настави на вежбама 

●  Објаснити карактеристике и поступак израде 
естетских инлеја

●  Индикација за овај рад је
–  пет и шест доле десно наменски инлеји
–  три и шест горе лево наменске круне

●  припреми отисак за изливање и излије 
отисак

●  изади радни модела са покретним 
радним патрљцима за наменске 
фиксне зубне надокнаде и горњи 
бочни фасетирани мост 

●  исече и обради радне патрљке
●  изради антагонисте са препарацијом 

зуба за инлеје 
●  припреми моделе за уношење у 

артикулатор
●  унесе моделе у артикулатор помоћу 

оклузалних регистрата – загижајне 
шаблоне

●  измоделује наменске круне 
●  као фасетиране круне са 

изфрезованим лежиштем за 
оклузални наслон и водећим равнима 
проксимално 

●  измоделује инлеје у воску или 
акрилату са оклузално обликованим 
лежиштима за оклузалне наслоне 
кукица

●  самостално изради наменске круне и 
наменске инлеје

Вежбе:
●  Изада радног модела са покретним 

радним патрљцима за наменске фиксне 
зубне надокнаде и израда антагониста (8 
часова)

●  Исецање и обрада радних партљака за 
неменске круне

●  Припрема модела за уношење у 
артикуатор и 

 уношење модела у артикулатор помоћу 
 оклузалног регистрата (загрижај у воску)
●  Моделовање наменске круне 
–  Анализа оклузалних контакта у артикулатору 
●  Моделовање наменских инлеја

Блок настава IV:
●  Израда наменских фиксних надокнада
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–  3---6 горе лево горњи бочни фасетирани 
мост

●  У оквиру наставе вежби ученик треба да 
изради радни модел за наменске круне који је 
истовремено и радни модел за горњи бочни 
фасеирани мост, као и његове антагонисте са 
препарацијама за наменске инлеје 

●  Наменске круне се раде на патрљцима 
3---6 горе лево као фасетиране круне и 
имају наменски фрезована лежишта за 
оклузалне наслоне на оклузалној површини 
и формиране водеће равни проксимално 
. Наменске круне се могу касније 
домоделоватии и користити као котве горњег 
бочног фасетираног моста. 

●  Наменски инлеји оклузално имају 
обликована лежишта за оклузалне наслоне 
(нпр.Бонвил кукицу)

●  Ученике упутити у начин коришћења 
интернета у савладавању наставних садржаја

●  Настава вежби прати теоријску наставу 
и оставља довољно времена ученику да 
савлада и увежба одређене технике у раду.

●  Настава вежби се континуирано одвија – 
четири спојена школска часа недељно.

●  Блок настава прати наставу вежби и због 
комплексности модула надовезује се након 
одређених садржаја модула.

●  Четврти блок који се планира након 
дванаесте наставне недеље садржи и 
садржаје овог модула 

●  Пети блок који се планира након 
двадесетитреће наставне недеље и обрађује 
садржаје овог модула 

●  У радним свескама описивати све фазе рада 
које је ученик урадио на вежбама и блок 
настави 

●  Код ученика подстицати повезивање 
стеченог знања на теоријској настави са 
наставом вежби и развијати самосталност у 
практичном раду.

●  Посебно се препоручује школска изложба 
најбољих ученичких радова на крају 
полугодишта и школске године као и 
организација такмичења из наставних 
области 

●  Наставник и ученици су обавезни да имају 
радну одећу и придржавају се Правилника 
заштите на раду

Оцењивање
Вредновање остварености исхода:
1. праћење остварености исхода
2. тестови знања
3. тестови практичних вештина
4. активност на часу
5. праћење практичног рада
●  самостални практични рад
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Назив модула: Ливене надоградње 
Трајање модула:  7 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Стицање теоријског знања и 
савладавање техникe у изради 
ливене надоградње

 

●  наведе појам и карактеристике ливене 
надоградње

●  разуме индикације за израду и 
примену ливене надоградње 

●  разуме препарацију зуба за ливену 
надоградњу и повезује са техником 
њене израде 

●  уме да објасни технички посупак 
–  директне и 
–  индиректне методе израде ливене 

надоградње
●  разуме и користи стручну 

терминологију
●  повезује теоријско знања са 

практичним радом
●  користи савремену технологију у 

изради домаћих задатака 
●  користи стечена знања за припрему и 

израду ученичких пројеката
●  самостално и организовано учествује 

у настави

Теорија:
●  Ливене надоградње 
–  општи појам и карактеристике ливене 

надоградње
–  индикације за израду ливене надоградње,
–  примена ливене надоградње
–  препарација зуба за ливену надоградњу 
●  Техника израде ливене надоградње
–  директна метода израде ливене надоградње 
–  индиректна метода израде ливене 

надоградње

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

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теоријска настава (3 часа)
●  вежбе (4 часа)

Подела одељења на групе
При реализовању вежби, одељење се дели на 
3 групе.

Место реализације наставе
●  учионица за видео-пројекције 
●  лабораторија

Препоруке за реализацију наставе
●  Градиво излагати јасно и конкретно на 

једноставним примерима
●  У обради модула користити комбиноване 

облике рада.
●  Кроз вербалне методе рада, методе усменог 

излагања, објашњења, демонстрације, 
графичких радова, коришћења очигледних 
наставних средстава, домаћих задатака и 
радних свески приближити ученику градиво 
до разумљивог нивоа, применљивог у пракси

●  Ученике упознати са општи појмом и 
карактеристикама ливене надоградње, 
индикацијама за њихову израду и примену – 
препарација зуба за ливену надоградњу 

●  Објаснити начин препарације зуба за ливену 
надоградњу и технику израде директном и 
индиректном методом.

●  У оквиру наставе вежби ученик треба да 
измоделује једнокорену ливену надоградњу 
користећи восак или акрилат 

●  У радним свескама описивати све фазе рада 
које је ученик урадио на вежбама и блок 
настави 

●  Настава вежби прати теоријску наставу 
и оставља довољно времена ученику да 
савлада и увежба одређене технике у раду.

●  Настава вежби се континуирано одвија – 
четири спојена школска часа недељно.

●  Код ученика подстицати повезивање 
стеченог знања на теоријској настави са 
наставом вежби и развијати самосталност у 
практичном раду .

●  Посебно се препоручује школска изложба 
најбољих ученичких радова на крају 
полугодишта и школске године као и 
организација такмичења из наставних 
области 

●  Наставник и ученици су обавезни да имају 
радну одећу и придржавају се Правилника 
заштите на раду

Оцењивање
Вредновање остварености исхода:
1. праћење остварености исхода
2. тестови знања
3. тестови практичних вештина
4. активност на часу
5. праћење практичног рада
●  самостални практични рад 

●  измоделује једнокорену ливену 
надоградњу у воску или акрилату 

Вежбе:
● Моделовање једнокорене ливене 
надоградње
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Назив модула: Заштитне круне 
Трајање модула:  17 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

●  Стицање теоријског знања и 
савладавање техникe у изради 
заштитних круна

●  Утврђивање остварености 
планираних исхода модула 

 

●  наведе појам и карактеристике 
заштитних круна

●  разуме индикације за израду и улогу 
заштитних круна 

●  уме да објасни технички посупак 
–  директне 
–  индиректне и
–  директно-индиректне методе израде 

заштитних круна
●  разуме и користи стручну 

терминологију
●  повезује теоријска знања са 

практичним радом
●  користи савремену технологију у 

изради домаћих задатака 
●  користи стечена знања за припрему и 

израду ученичких пројеката
●  самостално и организовано учествује 

у настави

Теорија:
●  Заштитне круне 
–  општи појам и карактеристике заштитних 

круна
–  индикације за израду заштитних крунa,
–  улоге заштитних круна 
●  Техника израде заштитних круна
–  директна метода израде заштитних круна
–  индиректна метода израде заштитних круна
–  директно – индиректна метода израде 

заштитних круна

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

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теоријска настава (3 часа)
●  вежбе (8 часова)
●  блок настава (6 часова)

Подела одељења на групе
При реализовању вежби, одељење се дели на 
3 групе.

Место реализације наставе
●  учионица за видео-пројекције
●  лабораторија

Препоруке за реализацију наставе
●  Градиво излагати јасно и конкретно на 

једноставним примерима
●  У обради модула користити комбиноване 

облике рада .
●  Кроз вербалне методе рада, методе усменог 

излагања, објашњења, демонстрације, 
графичких радова, коришћења очигледних 
наставних средстава, домаћих задатака и 
радних свески приближити ученику градиво 
до разумљивог нивоа , применљивог у 
пракси

●  Ученике упознати са општи појмом и 
карактеристикама заштитних круна, 
индикацијама за њихову израду, примену и 
њихове улоге

●  Објаснити технику израде заштитних 
круна директном, индиректном и директно-
индиректном методом.

●  У оквиру наставе вежби ученик 
треба да изради заштитну круну од 
аутополимеризујућег акрилата, да је обради 
и изполира 

●  Након израде заштите круне фиксирати је на 
радном патрљку ради добијања комплетног 
зубног низа, са касније урађеним радовима

●  Ученике упутити у начин коришћења 
интернета у савладавању наставних садржаја

●  Настава вежби прати теоријску наставу 
и оставља довољно времена ученику да 
савлада и увежба одређене технике у раду.

●  Настава вежби се континуирано одвија – 
четири спојена школска часа недељно.

●  Блок настава прати наставу вежби и због 
комплексности модула надовезује се након 
одређених садржаја модула. 

●  Пети блок који се планира након двадесете 
наставне недеље подразумева елементе овог 
модула 

●  У радним свескама описивати све фазе рада 
које је ученик урадио на вежбама и блок 
настави 

●  Посебно се препоручује школска изложба 
најбољих ученичких радова на крају 
полугодишта и школске године као и 
организација такмичења из наставних 
области 

●  Наставник и ученици су обавезни да имају 
радну одећу и придржавају се Правилника 
заштите на раду

Оцењивање
Вредновање остварености исхода:
1. праћење остварености исхода
2. тестови знања
3. тестови практичних вештина
4. активност на часу
5. праћење практичног рада
●  самостални практични рад 

●  изради заштитну круну од 
аутополимеризујућег акрилата

●  обради и изполира заштитну круну
●  самостално изради ливену 

надоградњу
●  самостално изради зашине круне

Вежбе:
●  Израда заштитне круне 
–  Обрада и полирање заштитне круне 
–  Фиксирање заштитне круне на радном 

моделу 

Блок настава V: 
●  Израда ливене надоградње
●  Израда заштитне круне
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Назив модула: Дентални мостови 
Трајање модула:  115 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

●  Стицање теоријског знања и 
савладавање техникe у изради 
денталних мостова

●  Утврђивање остварености 
планираних исхода модула 

●  наведе појам и карактеристике 
денталних мостова

●  разуме индикације за израду 
денталних мостова 

●  уме да објасни захтеве за добар мост
●  разуме биомеханику, статику, 
хигијену и естетика денталних мостова
●  разуме општи појмове, карактеристике 

и индикације за горњи и доњи бочни 
фасетирани мост

●  уме да објасни статику, хигијену 
и естетику горњег и доњег бочног 
фасетираног моста

●  познаје принципе препарације зуба 
носача

●  уме да објасни технички посупак 
израде моста

●  уме да објасни моделовање моста, 
припрему за улагање и улагање

●  уме да објасни термичку обраду и 
ливење надокнаде. 

●  разуме значај обраде и полирања 
готове зубне надокнаде

●  користи знања и искуства у раду са 
помоћним и градивним материјалима

●  разуме и користи стручну 
терминологију

●  повезује теоријско знања са 
практичним радом

●  користи савремену технологију у 
изради домаћих задатака 

●  користи стечена знања за припрему и 
израду ученичких пројеката

●  самостално и организовано учествује 
у настави

Теорија:
●  Дентални мостови 
–  општи појмови и карактеристике денталних 

мостова
–  индикације и контраиндикације за израду 

денталних мостова
–  врсте денталних мостова
●  Саставни делови мостне конструкције
●  Захтеви за добар мост:
–  Биомеханика денталних мостова
●  Статика денталних мостова
●  Хигијена денталних мостова
●  Естетика денталних мостова
●  Горњи бочни фасетирани мост 
–  општи појмови и карактеристике горњег 

бочног фасетираног моста
–  индикације за израду горњег бочног 

фасетираног моста 
●  Статика, хигијена и естетика горњег 

бочног фасетираног моста
●  Принципи препарације зуба носача моста
●  Отисци за фиксну надокнаду
●  Техника израде моста
–  радни модели за израду денталних мостова
–  моделовање горњег бочног фасетираног 

моста,
●  Припрема измоделованог моста за 

улагање
–  израда уливног система код мостова
–  улагање воштаног модела надокнаде у 

ватросталну масу 
●  Термичка обрада ватросталног блока
–  предгревање и жарење
–  Ливење надокнаде
–  Ослобађање изливеног објекта од 

ватросталне масе
● Обрада и полирањење моста
●  Помоћни материјали у изради фиксних 

протетских радова
–  отисни материјали
–  материјали за израду радних модела
●  Материјали за моделовање
 Ватростални материјали
●  Доњи бочни фасетирани мост 
–  општи појмови и карактеристике доњег 

бочног фасетираног моста
–  индикације за израду доњег бочног 

фасетираног моста 
●  Израда моста код непаралелних зуба 

носача
●  Статика, хигијена и естетика доњег 

бочног фасетираног моста 
●  Техника израде мост
–  радни модели за израду денталних мостова
–  моделовање дбфм моста
–  моделовање оклузалне површине доњег 

бочног фасетираног моста – принципи 
естетике

●  Припрема моста за улагање
–  израда уливног система код мостова
–  Улагање воштаног модела надокнаде у 

ватросталну масу 
●  Термичка обрада ватросталног блока,
–  предгревање и жарење
–  Ливење надокнаде
–  Ослобађање изливеног објекта од 

ватросталне масе
●  Обрада и полирањење моста
●  Израда естетског дела доњег бочног 

фасетираног моста
●  Градивни материјали у изради фиксних 

протетских радова
–  легуре метала
–  композити

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

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теоријска настава (37 часова)
●  вежбе (48 часова)
●  блок настава (30 часова)

Подела одељења на групе
При реализовању вежби, одељење се дели на 
3 групе.

Место реализације наставе
●  учионица за видео-пројекције 
●  лабораторија

Препоруке за реализацију наставе
●  Градиво излагати јасно и конкретно на 

једноставним примерима
●  У обради модула користити комбиноване 

облике рада .
●  Кроз вербалне методе рада, методе усменог 

излагања, објашњења, демонстрације, 
графичких радова, коришћења очигледних 
наставних средстава, домаћих задатака и 
радних свески приближити ученику градиво 
до разумљивог нивоа, применљивог у пракси

●  Ученике упознати са општим појмовима 
и карактеристикама денталних мостова, 
саставним деловима мостне конструкције и 
захтевима за добар мост.

●  Посебно обрадити бочне мостове и то 
горњи и доњи бочни фасетирани мост кроз 
примену захтева при њиховом планирању 
и изради.

●  За сваки мост обрадити технику њихове 
израде са специфичностима који се односе 
на сваки од њих

●  Обрадити својства помоћних и градивних 
материјала који се користе при изради ових 
зубних надокнада 

●  Ученике упутити у начин коришћења 
интернета у савладавању наставних садржаја

●  Настава вежби прати теоријску наставу 
и оставља довољно времена ученику да 
савлада и увежба одређене технике у раду.

●  Настава вежби се континуирано одвија – 
четири спојена школска часа недељно.

●  На вежбама комплетно израдити горњи 
бочни фасетирани мост(наменске круне 
се могу домоделовати и изкористити као 
котве ),са израдом естетског дела –фасета од 
композита а код доњег бочног фасетираог 
моста урадити само фазу моделовања, при 
чему користии унутрашњу и спољашњу 
телескоп круну као дисталну котву моста. 
Вестибуларне и оклузалне површине 
моделовати са простором за фасете.

●  Блок настава прати наставу вежби и због 
комплексности модула надовезује се након 
одређених садржаја модула. 

●  Шести блок се планира након двадесеттреће 
наставне недеље 

●  Седми блок се планира накондвадесетшесте 
наставне недеље

●  Осми блок се планира након двадесетдевете 
наставне недеље

●  Девети и десети блок се планира након 
тридесет друге наставне недеље и 
подразумевју елементе овог модула 
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●  измоделује у воску горњи бочни 
фасетирани мост 

●  припреми измоделовани мост за 
улагање 

●  изради уливни систем 
●  уложи воштани модел надокнаде у 

ватросталну масу
●  уради термичку обраду ватросталног 

блока
●  излије мост
●  уради обраду и полирање моста
●  изради естетски део на горњем 

бочном фасетираном мосту од 
композита

●  обради изполира естетски део 
●  измоделује у воску доњи бочни 

фасетирани мост са телескоп круном 
као дисталном котвом

●  уради анализу оклузалних контаката у 
артикулатору 

●  самостално изради горњи бочни 
фасетирани мост

●  самостално изради доњи бочни 
фасетирани мост

Вежбе:
●  Моделовање горњег бочног фасетираног 

моста
–  Анализа оклузалних контакта у артикулатору 

(8 часова) 
●  Припрема измоделованог моста за 

улагање и улагање
–  Израда уливног система код мостова
–  Улагање воштаног модела надокнаде у 

ватросталну масу
●  Термичка обрада ватросталног блока и 

ливење надокнаде
–  предгревање
–  жарење 
–  ливење зубне надокнаде
–  ослобађање изливеног објекта од 

ватросталне масе
●  Обрада и полирање горњег бочног 

фасетираног моста (8часова) 
●  Израда естетског дела на горњем бочном 

фасетираном мосту (8 часова)
●  Обрада и полирање естетског дела 
●  Моделовање доњег бочног фасетираног 

моста 
са телескоп круном као дисталном котвом (8 
часова)
●  Анализа оклузалних контакта у 

артикулатору 

Блок настава VI – VIII:
●  Израда горњег бочног фасетираног моста 

Блок настава IX – X: 
●  Израда доњег бочног фасетираног моста

●  У радним свескама описивати све фазе рада 
које је ученик урадио на вежбама и блок 
настави 

●  Код ученика подстицати повезивање 
стеченог знања на теоријкој настави са 
нставом вежби и развијати самосталност у 
практичном раду .

●  Посебно се препоручује школска изложба 
најбољих ученичких радова на крају 
полугодишта и школске године као и 
организација такмичења из наставних 
области 

●  Наставник и ученици су обавезни да имају 
радну одећу и придржавају се Правилника 
заштите на раду

Оцењивање
Вредновање остварености исхода:
1. праћење остварености исхода
2. тестови знања
3. тестови практичних вештина
4. активност на часу
5. праћење практичног рада
●  самостални практични рад

Назив модула: Апарати који се користе у зубној техници 
Трајање модула: 10 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

●  Стицање знања о апаратима 
и примена истих при изради 
фиксних радова

●  познаје апарате који се користе у 
зубној техници

●  наведе карактеристике апарата који се 
користе у зубној техници 

● разуме начин рада апарата у 
зуботехничкој лабораторији
●  одржава апарате у исправном стању

 

Теорија:
Апарати који се користе у зубној техници 
●  Апарати који се користе за израду радних 

модела
–  Апарат за вакуумско мешање гипса и 

ватросталне масе 
●  Вибратор
–  Тример
–  Пиндекс апарат
●  Апарати за полимеризацију фасетног 

материјала
●  Апарати који се користе за израду готове 

надокнаде
–  Апарат за индукционо топљење легуре 

метала 
–  Апарати за исецање уливних кочића
–  Апарати за полирање

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

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теоријска настава (6 часова)
●  вежбе (4 часа)

Подела одељења на групе
При реализовању вежби, одељење се дели на 
3 групе.

Место реализације наставе
●  учионица за видео-пројекције 
●  лабораторија

Препоруке за реализацију наставе
●  Градиво излагати јасно и конкретно на 

једноставним примерима
●  У обради модула користити комбиноване 

облике рада .
●  У обради модула користити комбиноване 

облике рада .
●  Кроз вербалне методе рада, методе усменог 

излагања, објашњења, демонстрације, 
графичких радова, коришћења очигледних 
наставних средстава, домаћих задатака и 
радних свески приближити ученику градиво 
до разумљивог нивоа, применљивог у пракси

●  На почетку модула, ученике упознати са 
апаратима који се користе у зубној техници

●  При обради садржаја акценат ставити на 
принцип рада сваког апарата и како га 
исправно користити.

●  Обрадити својства помоћних и градивних 
материјала који се користе при изради ових 
зубних надокнада 

●  У радним свескама описивати све фазе рада 
које је ученик урадио на вежбама и блок 
настави 

●  разуме начин рада апарата и 
инструмената у зуботехничкој 
лабораторији

●  уме да уради проверу исправности 
коришћених инструмената и апарата у 
лабораторији 

●  зна да одржава апарате и 
инструмената у исправном стању

Вежбе:
● Апарати који се користе у зубној техници 
–  провера исправности коришћених 

инструмената и апарата у лабораторији 
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●  Ученике упутити у начин коришћења 
интернета у савладавању наставних садржаја

●  Настава вежби прати теоријску наставу 
и оставља довољно времена ученику да 
савлада и увежба одређене технике у раду.

●  Настава вежби се континуирано одвија – 
четири спојена школска часа недељно.

●  Код ученика подстицати повезивање 
стеченог знања на теоријској настави са 
наставом вежби и развијати самосталност 
у раду 

●  У радним свескама описивати све фазе рада 
које је ученик урадио на вежбама и блок 
настави 

●  Наставник и ученици су у обавези да имају 
радну одећу и да придржавају Правилника 
заштите на раду

Оцењивање
Вредновање остварености исхода:
1. праћење остварености исхода
2. тестови знања
3. тестови практичних вештина
4. активност на часу
5. праћење практичног рада
●  самостални практични рад

Кључни појмови: телескоп круне, наменске круне, наменски инлеји, ливене надоградње, заштитне круне, дентални мостови

3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА ПРЕДМЕТА 
Разред: четврти

Ред. бр НАЗИВ МОДУЛА Трајање модула 
(часови)

1. Фронтални фасетирани мостови 56
2. Крилни и полуфиксни инлеј мост 61
3. Привремени мостови 9
4. Семициркуларни мост 32
5. Керамичке круне и мстови 23
6. Металокерамичке круне и мостови 92
7. Апарати за израду металокерамичких радова 11

Назив модула Фронтални фасетирани мостови
Трајање модула: 56 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Стицање теоријског знања и 
савладавање техникe у изради 
фронталних мостова

●  Утврђивање остварености 
планираних исхода модула 

●  разликује фазе у изради фронталног 
моста

●  наведе и објасни значај статике, 
биомеханике, хигијене и естетике

●  уочи различите варијанте крезубости 
у фронталној регији и теоретски 
објасни значај

●  објасни и поступак израде уливног 
система фронталних мостова

Теорија:
●  Фронтални фасетирани мостови
●  Индикације и контраиндикације за израду 

моста
●  Статика, биомеханика, хигијена и естетика 

моста
●  Брушење зуба носача и отискивање
●  Моделованје моста уз примену правила 

статике, биомеханике хигијене и естетике
●  Израда фронталног моста
–  Припрема за улагање и улагање моста
–  Термичка обрада ватросталног блока и 

ливење
–  Обрада и полирање металне конструкције
●  Израда естетског дела моста композитима

На почетку програма ученике упознати 
са циљем и исходима, планом и начинима 
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теорија (8 часова) 
●  вежбе (36 часа)
●  блок настана (12часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели натри групе приликом 
реализације:
●  вежби
Методе рада:
●  комбинована
Место реализације наставе
Теорија – учионица, лабораторија
Вежбе – Лабораторије у школи
Оцењивање
Вредновање остварености исхода:
1. праћење остварености исхода
2. тестови знања
3. тестови практичних вештина
4. активност на часу
5. праћење практичног рада
●  самостални практични рад 
Препоруке за реализацију наставе
●  Користити, шеме, цртеже, проспекте
●  Користити очигедна наставна средства
●  Користити одговарајући материјал 
●  прибор за рад

●  разликује радне моделе од модела 
антагониста;

●  разликује израду модела са 
месинаним пиновима и израду модела 
у специјалним калупима без пинова

●  наведе разлику између начина израде 
загрижајне шаблоне од шелак базис 
плоче и светлосно полимеризујућег 
акрилата

●  разликује артикулаторе аркон и нон 
аркон типа

●  објасни начин израде фасетираних 
мостова уз помоћ воштане фолије и 
воштаног профила

●  одреди ширину, висину, боју, облик и 
величину зуба

Вежбе:
●  Израда радних модела и модела 

антагониста за фронтални фасетирани 
мост. (12 часова)

●  Израда загрижајних шаблона
●  Уношење модела у артикулатор
– Обрада радних патрљака
●  Моделовање у воску фасетираног моста 

(12 часова)

Блок настава (12часова)
●  Моделовање фронталног фасетираног 

моста
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●  Наставник и ученици су обавезни да носе 
радну одећу и придржавају се Правилника 
заштите на раду

●  На крају модула реализовати тест знања за 
теорију и тест практичних вештина за вежбе

●  Блок настава прати наставу вежби и због 
комплексности модула надовезује се након 
одређених садржаја модула.

Назив модула: Крилни и полуфиксни инлеј мост
Трајање модула:  61 час 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Стицање теоријског знања и 
савладавање техникe у изради 
крилнг моста 

●  Утврђивање остварености 
планираних исхода модула 

● дефинише појам крилног моста
●  објасни добре и лоше стране крилног 

моста
●  предложе начин решавања статике 

крилног моста
●  наведе регије у зубном низу где се 

примењује крилни мост
●  разликује проблем статике крилног 

моста у фронталној од крилног моста 
у бочној регији

●  разликује моделе где су зуби носачи 
диспаралелни

●  објасни добре и лоше стране зглобних 
веза

●  наведе основне делове зглобних веза 
●  разликује врсте зглобних веза
●  објасни принцип рада и поступак 

примене и уградње зглобних веза
●  објасни потребу за применом 

специфичних алата

Теорија:
●  Крилни мост 
–  Делови крилног моста
–  Индикације и контраиндикације за израду 

крилног моста
–  Статика, биомеханика, хигијена и естетика 

моста
●  Моделовање крилног моста
–  Поступак моделовања крилног моста у 

фронталној регији
–  Поступак моделовања крилног моста у 

бочној регији
●  Зглобна веза код фиксних мостова 
–  Подела зглобних веза
–  Индикације за примену
–  Апарати и алати који се користе у изради 

надокнаде – фрез техника
●  Израде моста са зглобним везама
–  Планирање и поступак израде мостова на 

диспсралелним зубима носачима
●  Полуфиксни инлеј мост

На почетку програма ученике упознати 
са циљем и исходима, планом и начинима 
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теорија (7 часова) 
●  вежбе (36 часова)
●  блок настана (18 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на три групе приликом 
реализације:
●  вежби
Методе рада:
●  комбинована
Место реализације наставе
●  учионица
●  лабораторија
Оцењивање
Вредновање остварености исхода:
1. праћење остварености исхода
2. тестови знања
3. тестови практичних вештина
4. активност на часу
5. праћење практичног рада
●  самостални практични рад 
Препоруке за реализацију наставе
●  Користити, шеме, цртеже, проспекте
●  Користити очигедна наставна средства
●  Наставник и ученици су обавезни да носе 

радну одећу и придржавају се Правилника 
заштите на раду

●  На крају модула реализовати тест знања за 
теорију и тест практичних вештина за вежбе 
(самосталан рад)

●  измоделује полуфиксни инлеј мост 
уз помоћ воштане фолије и воштаног 
профила

●  одреди ширину, висину, боју и облик 
зуба

●  уложи полуфиксни инлеј мост у 
ватросталну масу за ливење

●  обради мост по правилима обраде
●  аплицира композитни фасетни 

материјал

Вежбе:
●  Израда радних модела и модела 

антагониста за полуфиксни инлеј мост
●  Израда полуфиксног инлеј моста
●  Припрема за улагање и улагање 

полуфиксног инлеј моста
●  Термичка обрада ватросталног блока и 

ливење, 
●  Механичка обрада и полирање
●  Израда естетског дела надокнде 
●  Обрада естетског дела надокнаде

Блок настава (18 часова):
●  Израда крилног моста

Назив модула: Привремени мостови
Трајање модула: 9 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Стицање теоријског знања и 
савладавање техникe у изради 
привремених мостова

●  разликује привремене и трајне 
мостове 

●  наведе материјале од којих се раде
●  разликује добра и лоша својства 

материјала
●  објасни поступак израде моста
●  објасни значај привременог моста.

Теорија:
●  Индикације за израду привременог моста
●  Одлике привременог моста
●  Материјали који се користе за израду 

привременог моста
●  Разне методе за израду привременог моста

На почетку програма ученике упознати 
са циљем и исходима, планом и начинима 
оцењивања.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теорија (3 часа) 
●  вежбе (6 часова)

Методе рада:
●  комбинована

Место реализације наставе
●  учионица
●  лабораторија

Оцењивање
Вредновање остварености исхода:
1. праћење остварености исхода
2. тестови знања
3. тестови практичних вештина
4. активност на часу
5. праћење практичног рада
●  самостални практични рад 

●  Разликује све услове које треба да 
задовољи привремени мост

●  објасни начин израде привременог 
моста директном методом

●  разликује материјале за директну и 
индиректну израду моста

●  објасни начин израде привременог 
моста индиректном методом

Вежбе:
●  Израда привременог моста индиректном 

методом
 на већ спремљеним моделима
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Препоруке за реализацију наставе
●  Користити очигедна наставна средства
●  Показати готов привремени мост
●  Наставник и ученици су обавезни да носе 

радну одећу и придржавају се Правилника 
заштите на раду

●  На крају модула реализовати тест знања за 
теорију и тест практичних вештина за вежбе 
(самосталан рад)

Назив модула: Семициркуларни мост
Трајање модула: 32часа

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Стицање теоријског знања и 
савладавање техникe у изради 
семициркуларног моста

●  разликује семициркуларни мост од 
осталих денталних мостова по облику 
и величини

●  наведе битне разлике од осталих 
денталних мостова

●  разликује тежину и значај брушења 
зуба за семициркуларни мост

●  објасни потребу за специфичним 
начином израде уливног система

●  објасни поступак израде 
семициркуларног моста

Теорија:
●  Појам и одлике семициркуларног моста 

моста
●  Распоред и број зуба носача
●  Проблеми са брушењем зуба носача
●  Отискивање, радни модели
●  Поступак моделовања у бочној регији
●  Моделовање фронталног дела моста
●  Израда уливног система
●  Ливење, обрада моста

На почетку програма ученике упознати 
са циљем и исходима, планом и начинима 
оцењивања.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теорија (8 часова) 
●  вежбе (24 часа)

Подела одељења на групе
Одељење се дели натри групе приликом 
реализације:
●  вежби

Методе рада:
●  комбинована

Место реализације наставе
●  учионица
●  лабораторија

Оцењивање
Вредновање остварености исхода:
1. праћење остварености исхода
2. тестови знања
3. тестови практичних вештина
4. активност на часу
5. праћење практичног рада
●  самостални практични рад 

Препоруке за реализацију наставе
●  Користити одговарајуће моделе са готовим 

мостом
●  Користити очигедна наставна средства
●  Наставник и ученици су обавезни да носе 

радну одећу и придржавају се Правилника 
заштите на раду

●  разликује радне моделе од модела 
антагониста; разликује израду модела 
са месинаним пиновима и израду 
модела у специјалним калупима без 
пинова

●  наведе разлику између начина израде 
загрижајне шаблоне од шелак базис 
плоче и светлосно полимеризујућег 
акрила

●  објасни начин израде 
семициркуларних мостова уз помоћ 
воштане фолије и воштаног профила

●  одреди ширину, висину, облик и 
величину зуба

Вежбе:
●  Израда радних модела и модела 

антагониста за семициркуларни мост.
●  Израда загрижајних шаблона
●  Уношење модела у артикулатор
●  Моделовање у воску семициркуларног 

моста

Назив модула: Керамичке круне и мстови
Трајање модула:  23 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Стицање теоријског знања и 
савладавање техникe у изради 
керамичких круна и мостова

●  наведе индикације и контраиндикације 
за израду керамичких круница

●  разликује керамичку круницу од 
других врста круница

●  наведе врсте керамичких круница
●  наведе добра и лоша својства 

керамике
●  разликује фазе у изради керамичких 

круница
●  објасни разлику између керамике и 

композита
●  објасни естетска својства керамике
●  уочи разлику у препарацији зуба за 

керамичке крунице у односу нна друге 
врсте круница

Теорија:
●  Механичке , естетске и друге особине 

керамике
●  Препарација зуба за керамичке круне
●  Мешање керамике
●  Поступак наношења керамике
●  Значај кондензације керамике
●  Унутрашња карактеризација боје
●  Транслуценција, транспаренција, 

опалесценција керамике
●  Прво печење, обрада, корекција и 

корекционо печење.
●  Врсте керамичких круна
●  Индикације за израду керамичких круна
●  Керамичке круне са основом од цирконијум-

диоксида 
●  Литијум – дисиликатне керамичке круне
●  Керамички мостови ,појам и својства 
●  Индикације и контраиндикације за израду 

керамичког моста
●  Поступак израде керамичког моста
●  Примена 3D технологије у изради 

керамичког моста

На почетку програма ученике упознати 
са циљем и исходима, планом и начинима 
оцењивања.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теорија (11часова) 
●  вежбе (12 часова)

Подела одељења на групе
Одељење се дели на три групе приликом 
реализације:
●  вежби

Методе рада:
●  комбинована

Место реализације наставе
●  учионица
●  лабораторија
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●  објасни поступак коришћење 3D 
скенера

●  наводи и објасни поступак виртуалног 
дизајнирања уз помоћ одговарајућег 
софтвера

●  Наводи и препознаје датотеке за 
нарезивање

●  познаје начин рада CAD/CAM 
технологије

●  објасни начин израде помоћу 3D 
принтера

●  наведе и објасни фазе и значај 
финализирања протетске надокнаде

Вежбе: 
●  Израда фиксне надокнаде помоћу CAD/

CAM технологије 
●  Израда виртуелних модела уз коришћење 

3D скенера
●  Виртуелна моделација круна помоћу 

одговарајућих софтвера
●  Припрема и чување датотека за нарезивање 
●  Израда фиксне надокнаде помоћу CAD/CAM 

технологије
●  Израда мобилне надокнаде помоћу 3D 

tehnologijom
●  Финализирање протетске надокнаде
 

Оцењивање
Вредновање остварености исхода:
1. праћење остварености исхода
2. тестови знања
3. тестови практичних вештина
4. активност на часу
5. праћење практичног рада
●  самостални практични рад 

Препоруке за реализацију наставе
●  Користити, шеме, цртеже, проспекте
●  Користити очигедна наставна средства
●  3D скенер, 
●  дигитајзер и 
●  субтрактивна техника израде керамичке 

круне из керамичког блока
●  CAD/CAM – компјутером вођенао 

дизајнирање и израда надокнаде – керамичке 
крунице

●  Компјутерски вођена инспекција – скенирње 
моделе за израду керамичке круне 3D 
камером која осликава препарацију зуба и 
друга потпорна ткива (CAI – Computer Aided 
Inspection) (CAD подручје)

●  Компјутерски вођено дизајнирање надокнаде 
дигитајзером (CAD подручје)

●  Компјутерски вођена израда надокнаде 
●  (CAM подручје) која из основног облика 

израђује зубну надокнаду
●  Наставник и ученици су обавезни да носе 

радну одећу и придржавају се Правилника 
заштите на раду

Назив модула: Металокерамичке круне и мостови
Трајање модула: 92 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Стицање теоријског знања и 
савладавање техникe у изради 
металокерамичких круна 

●  Утврђивање остварености 
планираних исхода модула 

●  објасни појам металкерамика
●  наведе индикације
●  наведе врсте метало- 

керамичкихрадова
●  разликује поступак рада са 

племенитим легурама 
●  објасни поступак рада са 

неплеменитим легурама
●  објасни поступак наношења опакера а 

потом и керамике, обраду
●  наведе инструменте за обраду 

керамике
●  опише и објасни примену апарата за 

израду керамике 
●  објасни израду металног дела 

конструкције cad – cam системом 
●  разликује врсте денталне керамике и 

њихове особине
●  објасни поступак примене материјала 
●  наведе и објасни одлике материјала 

који се користе у 3d технологији
●  разликује особине ватросталних 

материјала за рад са керамиком и 
металкерамиком од сличних који 
се користе у класичној фиксној 
протетици

●  наведе поступак рада са помоћним 
материјалима 

Теорија:
●  Металкерамика, појам и одлике
●  Веза метала и керамике 
●  Дизајн металног дела конструкције и 

поступак моделовања , круница, мостова
●  Моделовање моста у фронталној регији са 

освртом на утицај на естетику, 
●  Значај облика металне конструкције због 

потпоре керамици
● Моделовање конструкције металокерамичког 
моста са освртом на спојнице, сепарације,
●  Уливни системин
●  Обрада металне конструкције и наношење 

керамике
●  Поступак моделовања керамичким масама
●  Значај опакера за естетику крунице
●  Печење, корекција, друго печење, обрада и 

глазирање. 
●  Дентална керамика – врсте и одлике
●  Поступак мешања, наношења, кондензације 

керамике
●  Вези метала и керамике
●  Улози метала у металокерамичким радовима
●  Врсте и одлике керамике у блоковима за 

CAD – CAM системе
●  Легуре за израду керамичких радова
●  Ватросталне масе за улагање и ливење тешко 

топивих легура

На почетку програма ученике упознати 
са циљем и исходима, планом и начинима 
оцењивања.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теорија (14часова) 
●  вежбе (48 часа)
●  блок настава (30часова)

Подела одељења на групе
Одељење се дели натри групе приликом 
реализације:
●  вежби

Методе рада:
●  комбинована

Место реализације наставе
●  учионица
●  лабораторија

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
●  писана провера
●  усмена провера
●  графичке вежбе

Препоруке за реализацију наставе
●  Користити, шеме, цртеже, проспекте
●  Користити очигедна наставна средства
●  Наставник и ученици су обавезни да носе 

радну одећу и придржавају се Правилника 
заштите на раду

●  На крају модула реализовати тест знања за 
теорију и тест практичних вештина за вежбе 
(самосталан рад)

●  објасни начин израде керамичке 
крунице уз помоћ адапта фолије и 
воскирање уз помоћ умакалице

●  разликиује керамичке масе и места на 
које се аплицирају

●  одреди ширину, висину, боју, облик и 
величину 

●  објасни начин израде керамичког 
моста уз помоћ воштане фолије и 
профилног воска

●  објасни моделовање тела моста 
●  објасни поступак наношења керамике

Вежбе:
●  Израда радних модела и модела антагониста 

за металокерамичку круницу.
●  Уношење модела у артикулатор
●  Моделовање у воску металокерамичке соло 

конструкције
●  Изливање и обрада исте
●  Наношење керамике на припремљену 

металну конструкцију за соло круну
●  Израда радних модела и модела антагониста 

за металокерамички мост.
●  Уношење модела у артикулатор
●  Моделовање у воску металокерамичког 

моста
●  Обрада конструкције и наношење керамике

Блок настава:
●  Израда металокерамичке круне
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Назив модула: Апарати који се користе за израду керамичких радова 
Трајање модула:  11 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Стицање знања о апаратима 
и примена истих при изради 
керамичких радова

●  разликује основне особине и улогу 
апарата

●  наведе врсте апарата који су у 
употреби

●  објасни значај апарата и важност 
правилног руковања апаратима

●  објасни поступак основног одржавања 
и чувања апарата

●  наведе потребне инструменте 

Теорија:
●  Апарати за ливење
●  Пескаре 
●  Керамичке пећи.
●  Микромотори 
●  CAD – CAM системи
●  3D скенери
●  Инструменти

На почетку програма ученике упознати 
са циљем и исходима, планом и начинима 
оцењивања.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теорија (5 часова) 
●  вежбе (6часова)

Подела одељења на групе
Одељење се дели на три групе приликом 
реализације:
●  вежби

Методе рада:
●  комбинована

Место реализације наставе
●  учионица
●  лабораторија

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
●  писана провера
●  усмена провера
●  графичке вежбе

Препоруке за реализацију наставе
●  Користити, шеме, цртеже, проспекте
●  Користити очигедна наставна средства
●  Наставник и ученици су обавезни да носе 

радну одећу и придржавају се Правилника 
заштите на раду

●  На крају модула реализовати тест знања за 
теорију и тест практичних вештина за вежбе 
(самосталан рад)

●  наведе потребне апарате
●  зна практичну примену и основне 

техничке податке битне за рад и 
чување од оштећења

●  зна како да се штити од могућег 
повређивања

Вежбе:
●  Апарати који се користе за израду 

керамичких радова 
–  провера исправности коришћених 

инструмената 
 и апарата у лабораторији 

Кључни појмови: Фронтални мостови, семициркуларни мостови, полуфиксни инлеј мостови, керамичке круне , CAD/CAM техно-
логија.

ТОТАЛНА ПРОТЕЗА

1. ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ

РАЗРЕД
НАСТАВА

ПРАКСА УКУПНО
Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку

3 99 165 60 324

Напомена: у табели је приказан годишњи фонд часова за сваки облик рада

2. ЦИЉЕВИ УЧЕЊА:
–  упознавање ученика са деловима тоталне протезе и њеним значајем у рехабилитацији орофацијалног система;
–  оспособљавање ученика да разликују слузокожне и коштане формације на моделу и разуме њихов значај у даљој изради тоталне 

протезе; 
–  систематско стицање знања о функционалном отиску начину и значају отискивања;
–  стицање способност за постављање зуба
–  разумевање значаја постављених зуба на стабилност тоталне протезе;
–  стичу знања о техникама и значају моделације тоталне протезе,
–  оспособљавање ученика да примењују методе полимеризације акрилата и да користе апарате за полимеризацију
–  упознавање методе израде имедијатне протезе и њеним циљем;
–  упућивање ученика у све методе репаратуре тоталне протезе;
–  унапређење сарадње са другима,као и способности за тимски рад и неговање социјалних и емоционалних односа;
–  примена стечених знања и вештина при доношењу одлука и решавању проблема из свакодневног живота;
–  развијање код ученика критичког и самокритичког односа према раду.

3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА ПРЕДМЕТА 
Разред: трећи

Ред. бр НАЗИВ МОДУЛА Трајање модула 
(часови)

1 Биолошке основе тоталне протезе 2+5
2 Ретенција тоталне протезе 16+15
3 Функционални отисак 12+30
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4 Одређивање међувиличних односа 19+30
 5 Постављање зуба 25+40
6 Моделовање протезе у воску 5+10
 7 Полимеризација и обрада протеза од акрилата 6+20
 8 Тотална имедијатна протеза 4+5
 9 Репратура тоталне протезе 10+10

Назив модула: Биолошке основе тоталне протезе
Трајање модула: 2 часа

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

●  Стицање знања о деловима 
тоталне протезе

●  Примена наученог на тоталној 
протези

●  Увиђање значаја тоталне 
протезе у рехабилитацији 
орофацијалног 
система,функције и естетике.

●  разликује делове и површине горње и 
доње тоталне протезе,

●  наведе врсте тоталних протеза,
●  објасни функције орофацијалног 

система и улогу тоталне протезе у 
рехабилитацији истих,

●  објасни значај тоталне протезе у 
естетици пацијента

●  објасни значај у превенцији 
пропадања орофацијалног система 
израдом тоталне протезе

Теорија:
●  Дефиниција тоталне протезе
●  Делови тоталне протезе
●  Делови базе горње тоталне протезе
●  Делови базе доње тоталне протезе
●  Површине тоталне протезе
●  Подела тоталних протеза
●  Функције орофацијалног система
●  Улога тоталне протезе у рехабилитацији 

наведених функција.
●  Естетика орофацијалног система
●  Улога тоталне протезе у естетици 

орофацијалног система

На почетку програма ученике упознати 
са циљем и исходима, планом и начинима 
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теорија (2 часа) 
●  вежбе (5 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на три групе приликом 
реализације:
●  вежби
Методе рада:
●  комбинована
Место реализације наставе
●  учионица
●  лабораторија
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
●  писана провера
●  усмена провера
●  практичне вежбе
Препоруке за реализацију наставе
●  Служити се макетама кровова и цртежима 

детаља у аксонометрији
●  Нагласити функцију сваког елемента крова и 

начин преношења оптерећења.
●  После обраде сваког типа класичне кровне 

конструкције урадити прорачун и распоред 
кровних носача и рогова и приказати их у 
основи, пресецима и детаљима.

●  На крају модула двоводни кровови 
направити упоредну анализу типова према 
начину ослањања, положају ослонаца и 
нагибу (распињаче у односу на рожњаче, 
рожњач

●  разуме организацију рада на вежбама 
у лабораторији

●  зна да наведе, препозна и покаже 
анатомске детаље на горњој и доњој 
вилици

●  уочава различите облике алвеоларног 
гребена

●  препознаје делове тоталне протезе

Вежбе:
●  Упознавање са програмом вежби
●  Упознавање са апаратима и инструментима у 

зуботехничкој лабораторији
●  Анализа различитих типова модела безубих 

вилица
●  Анализа тоталне протезе

Назив модула: Ретенција тоталне протезе
Трајање модула: 16 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

●  Стицање знања о анатомским 
формацијама усне дупље 

●  Стицање знања о анатомском 
отиску

●  Примена наученог на 
анатомском моделу

●  Увиђање значаја анатомског 
модел за израду индивидуалне 
кашике.

●  Разликује слузокожне и коштане 
формације горње и доње вилице,

●  Показује на анатомском моделу 
поменуте формације,

●  објасни материјал и кашику за 
узимање анатомског отиска,

●  објасни начин припреме анатомског 
модел за израду индивидуалне кашике

●  објасни поступак израде 
индивидуалне кашике и врсту 
материјала за израду исте 

Теорија:
●  Слузокожне формације предворја и праве 

усне дупље
●  Коштане формације горње и доње вилице 
●  Анатомски отисак,дефиниција, отисни 

материјал и врста кашике за узимање 
анатомског отиска

●  Појам границе индивидуалне кашике и 
начин уцртавања границе индивидуалне 
кашике

●  Припрема анатомског модела за израду 
индивидуалне кашике

●  Врсте и метода израде индивидуалне кашике

На почетку програма ученике упознати 
са циљем и исходима, планом и начинима 
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теорија (16 часова) 
●  вежбе (15 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на три групе приликом 
реализације:
●  вежби
Методе рада:
●  комбинована
Место реализације наставе
●  учионица
●  лабораторија
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
●  писана провера
●  усмена провера
●  графичке вежбе

●  Познаје материјале и различите врсте 
кашика за узимање анатомског отиска

●  Познаје и употребљава апарате 
(вибратор и тример)

●  Примењује поступак изливања 
анатомског модела и обраду базе

●  Процењује добро изливен анатомски 
модел

Вежбе:
●  Узимање анатомског отиска
●  Изливање анатомског модела
●  Обрада базе анатомског модела
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Препоруке за реализацију наставе
●  Служити се макетама кровова и цртежима 

детаља у аксонометрији
●  Нагласити функцију сваког елемента крова и 

начин преношења оптерећења.
●  После обраде сваког типа класичне кровне 

конструкције урадити прорачун и распоред 
кровних носача и рогова и приказати их у 
основи, пресецима и детаљима.

●  На крају модула двоводни кровови 
направити упоредну анализу типова према 
начину ослањања, положају ослонаца и 
нагибу (распињаче у односу на рожњаче, 
рожњаче у односу на вешаљке, ....)

Назив модула: Функционални отисак
Трајање модула: 12 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

●  Стицање знања о врстама 
функционалног отиска

●  Упознавање са начином 
узимања функционалног 
отиска и увиђање значаја

●  Уочити значај припреме 
радног модела

●  Препознаје отисне материјале 
узимање функционално 

●  Разликује врсте индивидуалних 
кашика

●  Повезује врсту индивидуалне кашике 
са отисним материјалом

●  Разуме начин добијања 
функционалног отиска и значај за 
добијање базе протезе

●  Познаје начин припреме 
функционалног отиска за изливање

●  Разуме појам ретенције тоталне 
протезе и чиниоце

●  Познаје начин и разлог припреме 
радног модела

Теорија:
●  Дефиниција функционалног отиска,врсте 

кашика и отисни материјали
●  Начин узимања функционалног отиска
●  Припрема функционалног отиска за 

изливање
●  Анализа радног модела
●  Појам ретенције тоталне протезе
●  Начин ретенције тоталне протезе
●  Припрема радног модела за израду 

загрижајне шаблоне

На почетку програма ученике упознати 
са циљем и исходима, планом и начинима 
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теорија (12 часова) 
●  вежбе (30 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на три групе приликом 
реализације:
●  вежби
Методе рада:
●  комбинована
Место реализације наставе
●  учионица
●  лабораторија
–  Служити се макетама
–  Нагласити функцију сваког елемента крова и 

начин преношења оптерећења.
–  После обраде сваког типа класичне кровне 

конструкције урадити прорачун и распоред 
кровних носача и рогова и приказати их у 
основи, пресецима и детаљима.

–  На крају модула двоводни кровови направити 
упоредну анализу типова према начину 
ослањања, положају ослонаца и нагибу 
(распињаче у односу на рожњаче, рожњаче у 
односу на вешаљке, ....)

●  Познаје материјале и апарате за 
израду индивидуалних кашика

●  Разликује врсте индивидуалних 
кашика

●  Препознаје и уцртава границе 
индивидуалне кашике

●  Повезује врсту индивидуалне кашике 
са отисним материјалом

●  Примењује поступак израде 
индивидуалних кашика од различитих 
материјала

●  Процењује добро израђену 
индивидуалну кашику

●  Познаје начин припреме 
функционалног отиска за изливање и 
изливање модела

Вежбе:
●  Уцртавање границе индивидуалне кашике
●  Припрема модела за израду индивидуалне 

кашике
●  Израда индивидуалних кашика
●  Обрада индивидуалне кашике
●  Припрема функционалног отиска за 

изливање радног модела
●  Изливање радног модела

Назив модула: Одређивање међувиличних односа
Трајање модула: 19 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

●  Стицање знања о загрижајним 
шаблонама

●  Упознавање са положајима и 
покретима доње вилице 

●  Познавање елемената 
међувиличних односа и 
начина одређивања

●  Зна да објасни смернице 
за орјентацију модела у 
артикулатору

●  Разликује делове загрижајне шаблоне
●  Разуме начин израде појединачних 

делова загрижајне шаблоне
●  Повезује грађу темпоромандибуларног 

зглоба са положајима и покретима 
доње вилице

●  Познаје начин одређивања протетске 
равни,висине загрижаја и централног 
положаја мандибуле

●  Познаје смернице за орјентацију 
модела у артикулатору и њихов значај

Теорија:
●  Задаци и саставни делови загрижајне 

шаблоне
●  Врсте материјала,облик и димензије 

појединих делова загрижајне шаблоне
●  Грађа темпоромандибуларног зглоба
●  Положаји и покрети доње вилице
●  Одређивање међувиличних односа( 

орјентационе оклузалне равни,висине 
загрижаја и централног положаја мандибуле)

●  Грешке при одређивању мeђувиличних 
односа

●  Припрема модела за уношење у артикулатор
●  Артикулатори средњих вредности делови 

и грађа
●  Кондилатори врсте и значај
●  Критички осврт на примену артикулатора 

кондилатора и оклудатора
●  Смернице за орјентацију модела у 

артикулатору и техника уношења 

На почетку програма ученике упознати 
са циљем и исходима, планом и начинима 
оцењивања.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теорија (19 часова) 
●  вежбе (30 часова)

Подела одељења на групе
Одељење се дели на три групе приликом 
реализације:
●  вежби

Методе рада:
●  комбинована

Место реализације наставе
●  учионица
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●  Познаје начин, технику и разлог 
припреме радних модела за израду 
загрижајних шаблона

●  Разликује делове загрижајне шаблоне
●  Разуме начин и технику израде делова 

загрижајне шаблоне
●  Познаје материјале и инструменте 

заизраду загрижајних шаблона
●  Познаје врсте артикулатора и њихове 

делове
●  Познаје смернице за оријентацију 

модела у артикулатору
●  Зна да унесе моделе у артикулатор

Вежбе:
●  Израда загрижајних шаблона
●  Уношење модела у артикулатор

Назив модула: Постава зуба
Трајање модула: 25 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

●  Упознавање са различитим 
начинима поставе зуба 

●  Разуме међусобни однос 
фронталних зуба

●  Познаје статичка правила за 
поставу зуба

●  Увиђа значај артикулационе 
равнотеже за стабилност 
протезе

●  Увиђа предности и недостатке 
различитих начина поставе 
зуба

●  Објасни смернице за избор боје, 
облика и величине зуба

●  Наведе смернице за поставу зуба
●  Разликује начине поставе зуба код 

класичне поставе,уравнотежене 
оклузије и укрштене оклузије

●  Наведе и објасни статичка правила
●  Објасни значај Шпеове и Вилсонове 

криве
●  Повеже ветикални преклоп и 

хоризонтални размак фронталних зуба 
са статиком тоталне протезе

Теорија:
●  Избор величине,облика и боје зуба
●  Редослед и техника поставе фронталних зуба
●  Међусобни однос фронталних зуба у 

положају централне релације
●  Редослед и техника поставе зуба на класичан 

начин
●  Статичка правила за поставу зуба
●  Артикулациона равнотежа (Шпеова и 

Вилсонова крива)
●  Редослед и техника поставе зуба код 

укрштене оклузије
●  Редослед и техника поставе зуба код 

уравнотежене оклузије

На почетку програма ученике упознати 
са циљем и исходима, планом и начинима 
оцењивања.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теорија (25 часова) 
●  вежбе (40 часова)

Подела одељења на групе
Одељење се дели на три групе приликом 
реализације:
●  вежби

Методе рада:
●  комбинована

Место реализације наставе
●  учионица
●  лабораторија

●  Зна правила о постављању зуба и 
практично их примењује

●  Повезује облик безубог алвеоларног 
наставка и међусобни однос горње 
и доње вилице са правилима 
постављања зуба

Вежбе:
●  Постављање горњих и доњих фронталних 

зуба (различите поставе)
●  Постављање горњих и доњих бочних зуба 

(различите поставе)

Назив модула: Моделовање протезе у воску
Трајање модула: 5 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

●  Познаје различите технике 
моделовања тоталне протезе 

●  Увиђа значај моделовања 
слузокожних и коштаних 
формација

●  Наведе слузокожне и коштане 
формације које моделује

●  Објасни разлоге моделовања
●  Објасни технике моделовања
●  Компарира технике моделовања 

тоталне протезе 

Теорија:
●  Коштане и слузокожне формације које треба 

измоделовати на тоталној протези
●  Значај облика протезне плоче и вештачких 

анатомских детаља за функцију, фонетику, 
естетику и хигијену

●  Моделовање техником одузимања воска
●  Моделовање техником додавања воска

На почетку програма ученике упознати 
са циљем и исходима, планом и начинима 
оцењивања.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теорија (5 часова) 
●  вежбе (10 часова)

Подела одељења на групе
Одељење се дели на три групе приликом 
реализације:
●  вежби

Методе рада:
●  комбинована

Место реализације наставе
●  учионица
●  лабораторија

●  Познаје материјале и инструменте 
потребне за моделовање

●  Зна које анатомске детаље треба 
да измоделује и њихову везу са 
функцијом орофацијалног система

●  Зна фазе моделације и практично их 
примењуј

Вежбе:
●  Моделовање горње и доње тоталне протезе
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Назив модула: Полимеризација и обрада протеза од акрилата
Трајање модула: 6 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

●  Стицање теоретског знања о 
поступку киветирања

●  Упознавање са техникама 
полимеризације акрилата

●  Познавање састава и особина 
акрилата

●  Познаје инструменте и 
технику обраде тоталне 
протезе

●  Познаје инструменте и 
технику полирања тоталне 
протезе

●  Разуме значај обраде и 
полирања

●  Објасни припремне поступке за 
киветирање

●  Наведе кораке процеса киветирања
●  Разуме начин и врсте полимеризације 

акрилата
●  Наведе инструменте и апаратуру за 

киветирање
●  Објасни начин коришћња 

инструмената и апаратуре за 
киветирање

●  Одабере и примени инстументе за 
обраду

●  Одабере и примени инструменте за 
полирање

●  Објасни разлоге обраде и полирања

Теорија:
●  Припрема модела за улагање протеза у 

кивету
●  Улагање протеза у кивету
●  Одстрањивање воска из кивете
●  Састав и особине акрилата
●  Принципи рада са акрилатном масом
●  Полимеризација акрилата различитим 

техникама
●  Обрада и полирање протеза после 

полимеризације
●  Техника рада и примена материјала и 

инструмената за обраду и полирање
●  Грешке при обради и полирању

На почетку програма ученике упознати 
са циљем и исходима, планом и начинима 
оцењивања.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теорија (6 часова) 
●  вежбе (20 часа)

Подела одељења на групе
Одељење се дели на три групе приликом 
реализације:
●  вежби

Методе рада:
●  комбинована

Место реализације наставе
●  учионица
●  лабораторија

●  Зна да наброји и правилно користи 
материјале и инструменте за 
киветирање тоталне протезе

●  Зна да наброји и правилно користи 
материјале и инструменте за 
полимеризацију тоталне протезе

●  Зна да наброји и примењује апаразе 
и инструменте за обраду и полирање 
тоталне протезе

●  Препозне добро обрађену и 
исполирану протезу

Вежбе:
●  Поступак киветирања тоталне протезе
●  Поступак полимеризације акрилата
●  Обрада и полирање тоталне протезе

Назив модула: Тотална имедијатна протеза
Трајање модула: 4 часа

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

●  Разуме значај израде 
имедијетне протезе

●  Познаје фазе израде 
●  Увиђа разлику у изради 

индивидуалне кашике
●  Разуме специфичност поставе 

зуба

●  Објасни начин добијања анатомског 
модела

●  Разуме припрему анатомског модела 
за израду индивидуалне кашике

●  Уочи разлику у изради индивидуалне 
кашике код имедијатне протезе

●  Разуме технику узимања 
функционалног отиска код имедијатне 
протезе

●  Разликује начин израде загрижајне 
шаблоне код имедијатне протезе

●  Уочи специфичност поставе зуба код 
имедијатне протезе

●  Разуме разлог накнадног подлагања 
протезе

Теорија:
●  Дефиниција имедијатне протезе
●  Индикације и контраиндикације
●  Предности и недостаци имедијатне протезе
●  Разлике у изради индивидуалне кашике 

између имедијатне и дефинитивне тоталне 
протезе

●  Узимање функционалног отиска,материјали 
и техника

●  Израда загрижајне шаблоне
●  Радирање модела и постава зуба
●  Киветирање,обрада и полирање 

На почетку програма ученике упознати 
са циљем и исходима, планом и начинима 
оцењивања.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теорија (4 часова) 
●  вежбе (5 часова)

Подела одељења на групе
Одељење се дели на три групе приликом 
реализације:
●  вежби

Методе рада:
●  комбинована

Место реализације наставе
●  учионица
●  лабораторија

●  Зна да наведе и објасни све фазе 
израде имедијатне протезе

Вежбе:
●  Имедијатна протеза-поступак израде по 

фазама (демонстрациони приказ)

Назив модула: Репаратура тоталне протезе
Трајање модула: 10часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

●  Разуме начин подлагања 
тоталне протезе

●  Разуме разлог подлагања 
протезе

●  Познаје технику репаратуре 
зуба

●  Познаје технику репаратуре 
базе протезе

●  Објасни начин подлагања тоталне 
протезе

●  Разуме разлог подлагања тоталне 
протезе

●  Објасни састав,особине и припрему 
акрилата као материјала за репаратуру 
и подлагање

●  Објасни технику репаратуре зуба
●  Објасни технику репаратуре базе 

протезе
●  Изабере и примени инструменте за 

репаратуру и подлагање 

Теорија:
●  Подлагање тоталне протезе
●  Индикације за подлагање тоталне протезе
●  Начин и техника индиректног подлагања 

тоталне протезе
●  Репаратура прелома базе тоталне протезе
●  Репаратура или замена дела или целе базе 

тоталне протезе
●  Репаратура испалог или поломљеног зуба
●  Критички осврт на урађену репаратуру

На почетку програма ученике упознати 
са циљем и исходима, планом и начинима 
оцењивања.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теорија (10 часова) 
●  вежбе (10 часова)
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●  Препознаје материјале и инструменте 
потребне за репаратуру тоталне 
протезе

●  Примењује знања о правилном 
поступку и фазама репаратуре протезе 
(код прелома плоче, зуба)

●  Разуме фазе подлагања тоталне 
протезе

Вежбе:
●  Поступак репаратуре тоталне протезе (код 

прелома плоче, додатак зуба)

Подела одељења на групе
Одељење се дели на три групе приликом 
реализације:
●  вежби

Методе рада:
●  комбинована

Место реализације наставе
●  учионица
●  лабораторија

Назив модула: Настава у блоку
Трајање модула: 60 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА 

●  стицање стручно-теоријских 
знања потребних за обављање 
послова и радних задатака из 
области тоталне протезе

●  стицање практичних вештина 
и радних навика за самостално 
обављање послова и задатака 
из области тоталне протезе

●  развијање и неговање 
критичког односа према свом 
и туђем раду, радозналости и 
стваралачких способности код 
ученика

●  стицање и развијање радних 
навика и радне дисциплине, 
као основе за успешно 
обављање свих будућих 
радних активности;

●  развијање потребе и навике 
чувања личног здравља, 
применом прописа о заштити 
на раду;

●  повеже и примени усвојена теоретска 
знања и практичне вештине

●  обавља послове самостално и 
одговорно

●  искаже личне и професионалне 
ставове

 

●  Изливање радних модела и припрема за 
израду загрижајних шаблона

●  Израда загрижајних шаблона
●  Уношење модела у артикулатор
●  Постављање горњих и доњих фронталних 

зуба (различите поставе)
●  Постављање горњих и доњих бочних зуба 

(различите поставе)

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

Облици наставе:
Блок настава

Подела одељења на групе:
Одељење се дели на три групе приликом 
реализације блок наставе

Методе рада:
●  комбинована

Место реализације наставе:
●  наставна база, уз присуство 2 наставника 

вежби 
●  
Оцењивање:
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
●  Практичне вежбе

Препоруке за реализацију наставе:
●  Користити моделе, цртеже, проспекте
●  Наставник и ученици су обавезни да носе 

радну одећу и придржавају се Правилника 
заштите на раду

Кључни појмови: анатомски отисак, анатомски модел, функционални отисак, радни модел, међувилични односи, постава зуба, мо-
делација, киветирање, обрада, полирање, подлагање, репаратура, имедијатна протеза.

ПАРЦИЈАЛНА ПРОТЕЗА

1. ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ

РАЗРЕД
НАСТАВА

ПРАКСА УКУПНО
Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку

I 56 140 60 256

Напомена: у табели је приказан годишњи фонд часова за сваки облик рада
2. ЦИЉЕВИ УЧЕЊА:
–  Стицање теоријских знања о мобилној парцијалној зубној надокнади 
–  Стицање теоријских знања о специфичностима биолошке основе парцијалне протезе
–  Стицање знања о класификацијама крезубости по Кenedy-у;Wild-у;Cumer-у и Aichner-у 
–  Стицање теоријских знања о индикацијама, карактеристикама и специфичностима у начину израде акрилатне парцијалне протезе 
–  Стицање теоријских знања о индикацијама, карактеристикама и специфичностима у начину израде скелетиране парцијалне протезе 
–  Развијање код ученика сазнање о потреби комплексног и свеобухватног прожимања теоријског знања и практичних вештина при 

изради зубне надокнаде
–  Оспособљавање ученика за коректно извођење свих фаза у изради зубне надокнаде 
–  Разумевање значаја сваке појединачне фазе у циљу добијања прецизне надокнаде
–  Оспособљавање ученика за самостално и организовано учествовање у настави
–  Повезивање стечених знања из предмета са усвојеним знањем из осталих општих и ужестручних предмета који су у корелацији са 

Парцијалном протезом
–  Стицање знања и вештина коришћењем савремене технологије (на рачунару и/или мобилном телефону)
–  Коришћење стеченог знања за примену метода и средстава мултимедијалног рада
–  Развијање одговорности ученика, комуникативности, креативног изражавања;
–  Развијање склоности за рад у тиму и давање доприноса за бољи рад тима 
–  Развијање код ученика одговорности према пацијентима, колегама и за свој део посла у изради зубне надокнаде 
–  Развијање упорности, систематичности , тачности при раду и критичког односа према обављеном послу
–  Оспособљавање за самосталну и креативну примену стечених знања и вештина у новим ситуацијама
–  Оспособљавање ученика за самостално истраживање у овој области, проширивање знања и усавршавање у струци 
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3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА ПРЕДМЕТА 
Разред: четврти

Ред. бр НАЗИВ МОДУЛА Трајање модула 
(часови)

1 Мoбилна парцијална зубна надокнада – биолошке основе парцијалне протезе 7
2 Класификација крезубости и парцијлане зубне протезе 7
3 Отисци крeзубих вилица 26
4 Планирање гингивалног дела парцијалне плочасте протезе 21
5 Планирање денталног дела парцијалне плочасте протезе 32
6 Завршни лабораторијски поступци израде парцијалне плочасте протезе 60
7 Репаратура парцијалне плочасте протезе 7
8 Парцијална скелетирана протеза 13
9 Израда парцијалне скелетиране протезе 75
11 Савремена технологија у изради парцијане скелетиране протезе 8

Назив модула: Мoбилна парцијална зубна надокнада – биолошке основе парцијалне протезе
Трајање модула:  7 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Стицање знања о мобилној 
парцијалној зубној надокнади

●  Стицање знања о 
стоматогнатом систему, 
његовим деловима и 
функцијама и променама које 
су настале губитком зуба

●  препозна мобилне зубне надокнаде 
●  наброји делове стоматогнатог система
●  објасни анатомске формације усне 

дупље
●  препозна промене настале губитком 

зуба и схвати значај поновног 
успостављања биостатичке равнотеже 
у стоматогнатом систему

●  разуме појам крезубости и разликује 
га од појма безубости

●  разуме и користи стручну 
терминологију

Теорија:
●  Мoбилна парцијална зубна надокнада као 

терапијско средство – општи појмови
– Подела парцијалне зубне протетзе 
●  Парцијална протеза и стоматогнати 

систем
–  Анатомске формације усне дупље као основа 

парцијалне протезе 
–  Крезубост и промене настале делимичним 

губитком зуба 

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

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теоријска настава (2 часа)
●  вежбе (5 часова)

Подела одељења на групе
При реализовању наставе вежби, одељење се 
дели на 3 групе.

Место реализације наставе
●  учионица за видео-пројекције
●  лабораторија

Препоруке за реализацију наставе
●  Градиво излагати јасно и конкретно на 

једноставним примерима
●  У обради модула користити конбиноване 

облике рада.
●  Кроз вербалне методе рада, методе усменог 

излагања, објашњења, демонстрације, 
графичких радова, коришћења очигледних 
наставних средстава, домаћих задатака и 
радних свезака приближити ученику градиво 
до разумљивог нивоа, применљивог у пракси

●  На почетку ученике упознати са изгледом 
мобилне зубне надокнаде.

●  Акценат ставити на анатомске формације 
усне дупље као основа парцијалне протезе, 
крезубост и промене настале делимичним 
губитком зуба 

●  Ученике упутити у начин коришћења 
интернета у савладавању наставних садржаја

●  Настава вежби се континуирано одвија – пет 
спојених школских часова недељно.

●  Настава вежби прати теоријску наставу 
и оставља довољно времена ученику да 
савлада и увежба одређене технике у раду.

●  Код ученика подстицати повезивање 
стеченог знања на теоријкој настави са 
наставом вежби и развијати самосталност 
у раду.

●  Наставник и ученици су обавезни да имају 
радну одећу и придржавају се Правилника 
заштите на раду

Оцењивање
Вредновање остварености исхода:
1. праћење остварености исхода
2. тестови знања
3. тестови практичних вештина
4. активност на часу
5. праћење практичног рада
●  самостални практични рад 

●  разликује мобилне зубне надокнаде
●  уочава разлику између парцијалне 

акрилатне и скелетиране протезе
●  препознаје на моделу промене настале 

губитком зуба

Вежбе:
●  Приказ урађене класичне и скелетиране 

парцијалне протезе са уочавањем сличности 
и разлика

●  Анализа модела горње и доње крезубе 
вилице и уочавање промена насталих 
делимичним губитком зуба
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Назив модула: Класификација крезубости и парцијлане зубне протезе
Трајање модула:  7 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Стицање знања о 
класификацијама крезубости

●  по Кenedy-у; Wild-у; Cumer-у 
и Aichner-у 

●  Уочавање промена на 
моделима насталих губитком 
зуба

●  разуме значај класификације 
крезубости 

●  уме да одреди класу крезубости по 
Кenedy-у; Wild-у; Cumer-у

●  уме да одреди класу крезубости по 
Aichner-у 

●  повезује теоријско знања са 
практичним радом

Теорија:
●  Топографска класификација крезубих 

вилица према Кenedy-у;Wild-у;Cumer-у
●  Класификација према међусобном односу 

делимично безубих вилица – класификација 
по Aichner-у 

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

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теоријска настава (2 часа)
●  вежбе (5 часова)

Подела одељења на групе
При реализовању вежби, одељење се дели на 
3 групе.

Место реализације наставе
●  учионица за видео-пројекције
●  лабораторија

Препоруке за реализацију наставе
●  Градиво излагати јасно и конкретно на 

једноставним примерима
●  У обради модула користити конбиноване 

облике рада .
●  Кроз вербалне методе рада, методе усменог 

излагања, објашњења, демонстрације, 
графичких радова, коришћења очигледних 
наставних средстава, домаћих задатака и 
радних свезака приближити ученику градиво 
до разумљивог нивоа , применљивог у 
пракси

●  Ученике упознати са топографским 
класификацијама крезубости

●  Обрадити класификације поКenedy-у; 
Wild-у; Cumer-у

●  Обрадити класификацију према међусобном 
односу крезубих вилица – класификација по 
Aichner-у 

●  Ученике упутити у начин коришћења 
интернета у савладавању наставних садржаја

●  Настава вежби се континуирано одвија – пет 
спојених школских часова недељно.

●  На вежбама ученици треба на основу 
кокила да излију моделе различитих класа 
крезубости као и моделе пацијената на 
којим ће уочити неке од промена насталих 
губитком зуба

●  Настава вежби прати теоријску наставу 
и оставља довољно времена ученику да 
савлада и увежба одређене технике у раду.

●  Код ученика подстицати повезивање 
стеченог знања на теоријкој настави са 
наставом вежби и развијати самосталност 
у раду.

●  У радним свескама описивати све фазе рада 
које је ученик урадио на вежбама и блок 
настави 

●  Стечена знања користи за припрему и израду 
ученичких пројеката

●  Посебно се препоручује школска изложба 
најбољих ученичких радова на крају 
полугодишта и школске године као и 
организација такмичења из наставних 
области

●  Наставник и ученици су обавезни да имају 
радну одећу и придржавају се Правилника 
заштите на раду

Оцењивање
Вредновање остварености исхода:
1. праћење остварености исхода
2. тестови знања
3. тестови практичних вештина
4. активност на часу
5. праћење практичног рада
●  самостални практични рад 

●  изради моделе различитих класа 
крезубости наоснову кокила

●  изради модела пацијената на основу 
кокила на којим ће уочити неке од 
промена насталих губитком зуба

Вежбе:
●  Израда модела по Kenedy класама 
–  анализа типова крезубости и промена 

насталих губитком зуба
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Назив модула: Отисци крeзубих вилица
Трајање модула: 26 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Стицање теоријског и 
практичног знања о отисцима 
за мобилну зубну надокнаду

●  Стицање знања о 
материјалиима и 
инструментима за узимање 
анатомског и функционалног 
отиска 

●  Утврђивање остварености 
планираних исхода модула 

●  анализира анатомски отиск и 
анатомски модел

●  наведе опште карактеристике 
индивидуалне кашике у мобилној 
протетици

●  разуме значај припреме анатомсног 
модела за израду индивидуалне 
кашике

●  разликује отисне материјале за 
узимање анатомског и функционалног 
отиска

●  разуме улогу функционалног отиска 
и значај заштите руба функционалног 
отиска

●  повезује теоријско знања са 
практичним радом

●  користи савремену технологију у 
изради домаћих задатака 

●  користи стечена знања за припрему и 
израду ученичких пројеката

Теорија:
●  Прелиминарни – анатомски отисак горње 

и доње крезубе вилице
–  анализа анатомског отиска и анатомског 

модела
●  Опште карактеристике индивидуалне 
кашике у мобилној протетици
–  припрема анатомског модела за 

израду индивидуалне кашике и израда 
индивидуалне кашике 

●  Функционални отисак горње и доње 
крезубе вилице 

–  задатак и врсте функционалног отиска
–  припрема функционалног отиска за изливање
–  заштита рубова функционалног отиска
–  израда дефинитивног-радног модела

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

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теоријска настава (5 часова)
●  вежбе (15 часова)
●  блок настава (6 часова)

Подела одељења на групе
При реализовању вежби, одељење се дели на 
3 групе.

Место реализације наставе
●  учионица за видео-пројекције
●  лабораторија

Препоруке за реализацију наставе
●  Градиво излагати јасно и конкретно на 

једноставним примерима
●  У обради модула користити конбиноване 

облике рада .
●  Кроз вербалне методе рада, методе усменог 

излагања, објашњења, демонстрације, 
графичких радова, коришћења очигледних 
наставних средстава, домаћих задатака и 
радних свезака приближити ученику градиво 
до разумљивог нивоа, применљивог у пракси

●  Ученике упознати са карактеристикама 
антомског отиска код крезубих пацијената, 
материјалом и нструментима који се користе

●  Ученике упознати са улогом индивидуалне 
кашике и начином узимања функционалног 
отиска

●  Ученике упутити у начин коришћења 
интернета у савладавању наставних садржаја

●  Настава вежби се континуирано одвија – пет 
спојених школских часова недељно.

●  Настава вежби прати теоријску наставу 
и оставља довољно времена ученику да 
савлада и увежба одређене технике у раду.

●  На вежбама ученици треба да ураде анализу 
добијених отисака , израде анатомски модел 
и припреме за изрзраду индивидуалне 
кашике

●  За израду индивидуалне кашике 
користити аутополимеризујући и 
светлоснополимеризујући акрилат

●  Посебно обратити пажњу на обраду руба 
кашике

●  Припремити функционални отисак за 
изливање

●  Код ученика подстицати повезивање 
стеченог знања на теоријкој настави са 
наставом вежби и развијати самосталност 
у раду . 

●  Блок настава прати наставу вежби и због 
комплексности модула одржава се након 
завршеног модула 

●  На часовим блок наставе користити моделе 
пацијената и урадити припрему за израду и 
израду индивидуалне кашике, да би ученик 
уочио ралику између фантомских модела и 
модела пацијената. 

●  На блок настави се препоручује тимски рад, 
који је иначе карактеристичан за професију 
зубног техничара.У тиму, ученици заједно 
анализирају ситуацију , доносе заједничка 
конструктивна решења, представљају 
наставнику и приступају изради радног 
задатка. Чланове тима одређује наставник.

●  У радним свескама описивати све фазе рада 
које је ученик урадио на вежбама и блок 
настави 

●  Код ученика развијати одговорност, 
комуникативност, креативно изражавање

●  уради анализу анатомског отиска 
●  припреми анатомски модел за израду 

индивидуалне кашике
●  изради индивидуалну кашику од 

светлоснополимеризујућег акрилата
●  припреми функционални отисак за 

изливање и излије отисак
●  самостално одрађује фазу у изради 

парцијалне плочасте протезе

Вежбе:
●  Анализа и припрема анатомског отиска за 

изливање и изливање отиска
–  израда анатомског модела
–  анализа анатомских детаља на анатомском 

моделу
–  припрема анатомског модела горње и доње 

крезубе вилице за израду индивидуалне 
кашике

●  Израда индивидуалне кашике помоћу 
аутополимеризујућег и светлосне 
полимеризујућег акрилата 

–  обрада индивидуалне кашике
●  Припрема функционалног отиска за 

изливање отиска
–  заштита рубова функционалног oтиска 
–  израда радног модела за парцијалну протезу 

Блок настава:
●  Отисци крeзубих вилица:
–  Израда индивидуалне кашике 
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●  Стечена знања користи за припрему и израду 
ученичких пројеката

●  Посебно се препоручује школска изложба 
најбољих ученичких радова на крају 
полугодишта и школске године као и 
организација такмичења из наставних 
области

●  Наставник и ученици су обавезни да имају 
радну одећу и придржавају се Правилника 
заштите на раду

Оцењивање
Вредновање остварености исхода:
1. праћење остварености исхода
2. тестови знања
3. тестови практичних вештина
4. активност на часу
5. праћење практичног рада
●  самостални практични рад

Назив модула: Планирање гингивалног дела парцијалне плочасте протезе
Трајање модула:  21 час 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Стицање знања о деловима 
парцјалне плочасте протезе

●  Исказивање стечених знања о 
границама протезе и њихово 
уцртавање на моделу

●  Утврђивање остварености 
планираних исхода модула 

●  разуме делове мобилне зубне 
надокнаде

●  разуме значај исцртвања и поштовања 
границе парцијалне плочасте протезе

●  уме да наведе елементе гингивалног 
дела протезе 

●  наведе појам и задатке загрижајне 
шаблоне

●  објасни припрему радног модела за 
израду загрижајне шаблоне и израде 
шаблоне

●  наведе фазе у одређивању 
међувиличних односа и разуме начин 
уношења модела у артикулатоу 

Теорија:
●  Планирање гингивалног дела парцијалне 

плочасте протезе
–  Делови парцијалне плочасте протезе 

(гингивални и дентални део)
–  Границе парцијалне плочасте протезе
●  Загрижајне шаблоне 
–  општи појмови
–  задаци и делови загрижајне шаблоне 
–  припрема радног модела за израду 

загрижајне 
–  шаблоне и израда шаблоне
●  Одређивање међувиличних односа код 
 крезубих пацијената 
–  Уношење модела у артикулатор

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

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теоријска настава (5 часова)
●  вежбе (10 часова)
●  блок настава (6 часова)

Подела одељења на групе
При реализовању вежби, одељење се дели на 
3 групе.

Место реализације наставе
●  учионица за видео-пројекције
●  лабораторија

Препоруке за реализацију наставе
●  Градиво излагати јасно и конкретно на 

једноставним примерима
●  У обради модула користити конбиноване 

облике рада .
●  Кроз вербалне методе рада, методе усменог 

излагања, објашњења, демонстрације, 
графичких радова, коришћења очигледних 
наставних средстава, домаћих задатака и 
радних свезака приближити ученику градиво 
до разумљивог нивоа, применљивог у пракси

●  Ученике упознати са деловима парцијалне 
плочасте протезе и њиховим границама

●  На моделима је неопхдно уцртати ганице 
будуће протезе и израдити загриајне 
шаблоне

●  Следи одређивање међувиличних односа и 
регистрација помоћу загрижајних шаблона

●  Користи савремену технологију у изради 
домаћих задатака

●  Настава вежби се континуирано одвија – пет 
спојених школских часова недељно.

●  Настава вежби прати теоријску наставу 
и оставља довољно времена ученику да 
савлада и увежба одређене технике у раду.

●  Код ученика подстицати повезивање 
стеченог знања на теоријкој настави са 
наставом вежби и развијати самосталност 
у раду .

●  Блок настава прати наставу вежби и због 
комплексности модула одржава се након 
завршеног модула

●  На часовим блок наставе користити моделе 
пацијената и урадити припрему за израду и 
израду загрижајне шаблоне , да би ученик 
уочио ралику између фантомских модела и 
модела пацијената.

●  уочи и уцрта границу парццијалне 
плочасте протезе

●  изради горњу и доњу загрижајну 
шаблону 

●  унесе радне моделе у артикулато 
помоћу загрижајних шаблона

●  самостално изводи фазу у изради 
парцијалне плочасте протезе

Вежбе:
●  Израда загрижајних шаблона
–  уцртавање границе парцијалне плочасте 

протезе
–  припрема горњег и доњег радног модела за 

израду загрижајне шаблоне 
–  израда горње и доње загрижајне шаблоне
●  Уношење радних модела у артикулатор 
 средњих вредности

Блок настава:
●  Планирање гингивалног дела парцијалне 

плочасте протезе:
–  Израда горње и доње загрижајне шаблоне
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●  На блок настави се препоручује тимски рад, 
који је иначе карактеристичан за професију 
зубног техничара.У тиму, ученици заједно 
анализирају ситуацију, доносе заједничка 
конструктивна решења, представљају 
наставнику и приступају изради радног 
задатка. Чланове тима одређује наставник

●  У радним свескама описивати све фазе рада 
које је ученик урадио на вежбама и блок 
настави 

●  Стечена знања користи за припрему и израду 
ученичких пројеката

●  Посебно се препоручује школска изложба 
најбољих ученичких радова на крају 
полугодишта и школске године као и 
организација такмичења из наставних 
области

●  Код ученика развијати одговорност, 
комуникативност, креативно изражавање

●  Наставник и ученици су обавезни да имају 
радну одећу и придржавају се Правилника 
заштите на раду

Оцењивање
Вредновање остварености исхода:
1. праћење остварености исхода
2. тестови знања
3. тестови практичних вештина
4. активност на часу
5. праћење практичног рада
●  самостални практични рад

Назив модула: Планирање денталног дела парцијалне плочасте протезе
Трајање модула:  32 часа 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Стицање знања о деловима и 
улогама паралелометра

●  Стицање теоријског 
и практичног знања о 
планирању и изради денталног 
дела парцијалне плочате 
протезе

●  Утврђивање остварености 
планираних исхода модула 

●  наведе делове и улоге паралелометра
●  изпланира дентални део парцијалне 

протезе
●  објасни елементе ретенције
●  опише кукице са и без оклузалног 

наслона

Теорија:
●  Паралелометар – делови, функције, врсте
–  планирање денталног дела парцијалне 

протезе 
●  Елементи ретенције парцијалне плочасте 

протезе 
–  кукице као елемент ретенције
–  функционални делови кукице 
●  Кукице за ретенцију парцијалне плочасте 

протезе: 
–  екваторијална;
– обухватна;
– продужена лингвална;
– бонихард и
– модификована бонихард кукица 
●  Кукице за ретенцију и оклузални пренос 

притиска жвакања: 
–  Бонвил; 
–  Жилет; 
–  Елементи за стабилизацију и дентални 

пренос притиска жвакања

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

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теоријска настава (6 часова)
●  вежбе (20 часова)
●  блок настава (6 часова)

Подела одељења на групе
При реализовању вежби, одељење се дели на 
3 групе.

Место реализације наставе
●  учионица за видео-пројекције
●  лабораторија

Препоруке за реализацију наставе
●  Градиво излагати јасно и конкретно на 

једноставним примерима
●  У обради модула користити конбиноване 

облике рада.
●  Кроз вербалне методе рада, методе усменог 

излагања, објашњења, демонстрације, 
графичких радова, коришћења очигледних 
наставних средстава, домаћих задатака и 
радних свезака приближити ученику градиво 
до разумљивог нивоа, применљивог у пракси

●  Ученике упознати са деловима и улогама 
паралелометра у изради парцијалне протезе.

●  Објаснити ученицима планирање денталног 
дела парцијалне протезе

●  Обрадити елементе ретенције и кукице као 
основне елементе

●  Обрадити кукице без и кукице са 
елементима денталног преноса притиска 
жвакања – оклузалним налонима

●  Ученике упутити у начин коришћења 
интернета у савладавању наставних садржаја

●  Настава вежби се континуирано одвија – пет 
спојених школских часова недељно.

●  Настава вежби прати теоријску наставу 
и оставља довољно времена ученику да 
савлада и увежба одређене технике у раду.

●  испланира дентални део протезе
●  помоћу паралелометра графички 

обележи екватор на ретенционим 
зубима и паралелизира проксималне 
стране зуба

●  савије жичане ретенционе елементе 
– кукице:

–  екваторијану кукици
–  бонихард кукицу
●  самостално изводи фазу у изради 

парцијалне плочасте протезе

Вежбе:
●  Планирање денталног дела парцијалне 

протезе – избор зуба ретенције на радном 
моделу

–  графичко обележавање протетског екватора.
–  паралелизирање проксималних страна зуба
●  Савијање кукица од вучено-еластичне 

жице:
 – израда екваторијалне кукице на
 ретенционим зубима 
●  Савијање кукица од вучено-еластичне 

жице:
 – израда бонихард и модификоване 
бонихард кукице на ретенционим зубима
●  Повезивање денталног и гингивалног 

дела модела протезе

Блок настава:
●  Планирање денталног дела парцијалне 

плочасте протезе:
–  Израда ретенционих елемената парцијалне 

плочасте протезе
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●  На вежбама ученик користи паралелометар 
при планирању ретенционог система 
парцијалне плочасте протезе

●  Уцртава екватор на зубима ретенције и пут 
кукице

●  Користећи крампон клешта и Wipla жицу 
дебљинне 0,7мм савија ретенционе жичане 
елементе на радним моделима

●  Након израде ретенционих елемената 
повезује денталне са гингивалном 
елементима модела протезе

●  Код ученика подстицати повезивање 
стеченог знања на теоријкој настави са 
наставом вежби и развијати самосталност 
у раду.

●  Блок настава прати наставу вежби и због 
комплексности модула одржава се након 
завршеног модула 

●  На часовим блок наставе користити моделе 
пацијената и у, на којима треба радити 
ретенционе елементе – жичане кукице, да 
би ученик уочио ралику између фантомских 
модела и модела пацијената. 

●  Након израде ретенционих елемената 
повезује денталне са гингивалном 
елементима модела протезе

●  На блок настави се препоручује тимски рад, 
који је иначе карактеристичан за професију 
зубног техничара.У тиму, ученици заједно 
анализирају ситуацију, доносе заједничка 
конструктивна решења, представљају 
наставнику и приступају изради радног 
задатка. Чланове тима бира наставник

●  У радним свескама описивати све фазе рада 
које је ученик урадио на вежбама и блок 
настави 

●  Стечена знања користи за припрему и израду 
ученичких пројеката

●  Посебно се препоручује школска изложба 
најбољих ученичких радова на крају 
полугодишта и школске године као и 
организација такмичења из наставних 
области

●  Код ученика развијати одговорност, 
комуникативност, креативно изражавање

●  Наставник и ученици су обавезни да имају 
радну одећу и придржавају се Правилника 
заштите на раду

Оцењивање
Вредновање остварености исхода:
1. праћење остварености исхода
2. тестови знања
3. тестови практичних вештина
4. активност на часу
5. праћење практичног рада
●  самостални практични рад

Назив модула: Завршни лабораторијски поступци израде парцијалне плочасте протезе
Трајање модула:  60 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Стицање теоријског и 
практичног знања о завршним 
фазама израде парцијалне 
плочасте протезе

●  Утврђивање остварености 
планираних исхода модула 

●  разуме принципе избора вештачких 
зуба и принцип поставе код пацијалне 
протезе

●  објасни поступак и значај завршног 
моделовања протезе

●  наведе начине улагања парцијалне 
протезе са предностима и 
недостацима сваког од начина 

●  објасни начин уклањања воштаног 
модела пацијалне протезе из кивете

●  разликује начине полимеризације 
акрилата

●  објасни припрему гипсаних површина 
за уношење акилата и наведе грешке 
које се могу јавити при непоштовању 
својстава овог материјала 

●  разуме значај обраде и полирања 
готове надокнаде

●  наведе инструменте и материјале који 
се користе при обради и полирању

Теорија:
●  Избор и постава вештачких зуба
–  избор вештачких зуба код крезубих 

пацијената
–  принципи поставе зуба
●  Моделовање парцијалне протезе у воску 
–  поступност и техника моделовања 

парцијалне протезе у воску
●  Улагање воштаног модела парцијалне 

протезе
–  Припрема измоделованог модела парцијалне 

плочасте протезе за улагање у кивету и 
улагање

–  Технике улагања
o једнострано улагање у кивету 
o двострано улагање у кивету
–  Уклањање воштаног модела парцијалне 

протезе из кивете 
–  техника и апарати за уклањање разгрејаног 

воска из отворене кивете

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

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теоријска настава (8 часова)
●  вежбе (40 часова)
●  блок настава (12 часова)

Подела одељења на групе
При реализовању вежби, одељење се дели на 
3 групе.

Место реализације наставе
●  учионица за видео-пројекције
●  лабораторија
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●  Полимеризација акрилата
–  припрема акрилатних зуба и гипсаних 

површина за уношење акрилатне масе
–  врсте акрилата и начин рада
–  принципи рада са акрилатном масом
–  техника полимеризације 
●  Обрада и полирање парцијалне протезе
–  техника рада и примена материјала и 

инструмената за полирање протезе
–  значај добро исполиране протезе
–  грешке при обради и полирању протезе 

Препоруке за реализацију наставе
●  Градиво излагати јасно и конкретно на 

једноставним примерима
●  У обради модула користити конбиноване 

облике рада .
●  Кроз вербалне методе рада, методе усменог 

излагања, објашњења, демонстрације, 
графичких радова, коришћења очигледних 
наставних средстава, домаћих задатака и 
радних свезака приближити ученику градиво 
до разумљивог нивоа, применљивог у пракси

●  Ученике упознати са завршним 
лабораторијским поступцима у изради 
парцијалне плочасте протезе и објснити им 
значај коректног извођења сваке фазе.

●  Ученике упутити у начин коришћења 
интернета у савладавању наставних садржаја

●  Настава вежби се континуирано одвија – пет 
спојених школских часова недељно.

●  Настава вежби прати теоријску наставу 
и оставља довољно времена ученику да 
савлада и увежба одређене технике у раду.

●  На вежбама ученик треба да заврши протезу 
кроз све фазе рада 

●  Пожељно је указивати на разлике у 
завршним поступцима код парцијалне 
протезе у односу на тоталне протезу 

●  Код ученика подстицати повезивање 
стеченог знања на теоријкој настави са 
наставом вежби и развијати самосталност 
у раду .

●  Блок настава прати наставу вежби и због 
комплексности модула одржава се након 
завршеног модула 

●  На часовим блок наставе користити моделе 
пацијената и урадити фазе уношења модела 
у артикулатор, поставу зуба и моделовање 
у воску протезе, да би ученик уочио ралику 
између фантомских модела и модела 
пацијената. 

●  На блок настави се препоручује тимски рад, 
који је иначе карактеристичан за професију 
зубног техничара.У тиму, ученици заједно 
анализирају ситуацију , доносе заједничка 
конструктивна решења, представљају 
наставнику и приступају изради радног 
задатка. Чланове тима бира наставник

●  У радним свескама описивати све фазе рада 
које је ученик урадио на вежбама и блок 
настави 

●  Стечена знања користи за припрему и израду 
ученичких пројеката

●  Посебно се препоручује школска изложба 
најбољих ученичких радова на крају 
полугодишта и школске године као и 
организација такмичења из наставних 
области

●  Код ученика развијати одговорност, 
комуникативност, креативно изражавање

●  Наставник и ученици су обавезни да имају 
радну одећу и придржавају се Правилника 
заштите на раду

Оцењивање
Вредновање остварености исхода:
1. праћење остварености исхода
2. тестови знања
3. тестови практичних вештина
4. активност на часу
5. праћење практичног рада
●  самостални практични рад

● одабере и постави зубе код парцијалне 
протзе
● измоделује протезу у воску по 
принципима хигијене, статике и 
естетике
●  припреми измоделоване моделе 

парцијалне плочасте протезе за 
улагање и улагање у кивету

●  замени воштани модел парцијалне 
плочасте протезе акрилатом

●  изврши полимеризацију акрилата
●  обради и исполира парцијалну 

плочасту протезу
●  самостално изводи фазу у изради 

парцијалне плочасте протезе

Вежбе:
●  Постављање зуба код горње и доње 

парцијалне плочасте протезе 
– Поступност и техника моделовања 
парцијалне плочасте протезе у воску 
●  Припрема измоделованог модела 

парцијалне плочасте протезе за улагање и 
улагање у кивету

–  техника двостраног улагања
–  уклањање воштаног модела парцијалне 

протезе из кивете
●  Замена воштаног модела парцијалне 

плочасте протезе акрилатом
–  припрема акрилатних зуба и гипсаних 

површина за уношење акрилатне масе
–  техника полимеризације акрилата
●  Обрада и полирање парцијалне плочасте 

протезе

Блок настава:
●  Завршни лабораторијски поступци израде 

парцијалне плочасте протезе:
–  уношење модела у артикулатор
–  постава зуба код горње и доње парцијалне 

плочасте протезе

●  Завршни лабораторијски поступци израде 
парцијалне плочасте протезе:

–  постава зуба код горње и доње парцијалне 
плочасте протезе

–  моделовање парцијалне плочасте протезе у 
воску 
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Назив модула: Репаратура парцијалне плочасте протезе
Трајање модула: 7 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Стицање знања о врстама 
отећења којсе могу јавити код 
парцијалне протезе и најчешћи 
узроци који доводе до тога

●  Стицање знања о начину 
корекције сваког насталог 
оштечења

●  препозна оштећења која се могу 
јавити на парцијалној протези 

●  објасни начине како се поједина 
оштећења могу санирати

●  наведе материјале који се користе при 
коректури оштећене протезе

Теорија:
●  Репаратура парцијалне протезе 
–  подлагање парцијалне протезе
–  индикација и услови за подлагање протезе
–  директно подлагање парцијалне протезе 
–  репаратура прелома базе горње и доње 

парцијалне протезе
–  репаратура зуба и кукице

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

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теоријска настава (2 часа)
●  вежбе (5 часова)

Подела одељења на групе
При реализовању вежби, одељење се дели на 
3 групе.

Место реализације наставе
●  учионица за видео-пројекције
●  лабораторија

Препоруке за реализацију наставе
●  Градиво излагати јасно и конкретно на 

једноставним примерима
●  У обради модула користити конбиноване 

облике рада .
●  Кроз вербалне методе рада, методе усменог 

излагања, објашњења, демонстрације, 
графичких радова, коришћења очигледних 
наставних средстава, домаћих задатака и 
радних свезака приближити ученику градиво 
до разумљивог нивоа , применљивог у 
пракси

●  Ученике упознати са врстама корекција која 
се могу јавити код парцијалне протезе и 
начин како да се успешно санира

●  Ученике упутити у начин коришћења 
интернета у савладавању наставних садржаја

●  Настава вежби се континуирано одвија – пет 
спојених школских часова недељно.

●  Настава вежби прати теоријску наставу 
и оставља довољно времена ученику да 
савлада и увежба одређене технике у раду 

●  Ученик треба да уради репаратуру прелома 
базе протезе, кукице и зуба.

●  Код ученика подстицати повезивање 
стеченог знања на теоријкој настави са 
нставом вежби и развијати самосталност у 
раду .

●  У радним свескама описивати све фазе рада 
које је ученик урадио на вежбама и блок 
настави 

●  Стечена знања користи за припрему и израду 
ученичких пројеката

●  Посебно се препоручује школска изложба 
најбољих ученичких радова на крају 
полугодишта и школске године као и 
организација такмичења из наставних 
области

●  Код ученика развијати одговорност, 
комуникативност, креативно изражавање

●  Наставник и ученици су обавезни да имају 
радну одећу и придржавају се Правилника 
заштите на раду

Оцењивање
Вредновање остварености исхода:
1. праћење остварености исхода
2. тестови знања
3. тестови практичних вештина
4. активност на часу
5. праћење практичног рада
●  самостални практични рад 

●  уради репаратуру прелома базе 
парцијалне протезе

●  уради репаратуру кукице
●  уради репаратуру зуба
 

Вежбе:
●  Репаратура парцијалне протезе 
–  репаратура прелома базе парцијалне 

плочасте протезе 
–  репаратура кукице и зуба
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Назив модула: Парцијална скелетирана протеза
Трајање модула:  13 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Стицање знања о основним 
карактеристикама и 
елементима парцијалне 
скелетиране протезе

●  Стицање теоријског и 
практичног знања о плнирању 
гингивалног и денталног 
дела парцијалне скелетиране 
протезе

●  дефинише парцијалну скелетирану 
протезу 

●  упореди и увиди разлике између 
парцијалне плочасте и паријалне 
скелетиране протезе

●  наведе индикације и контраиндикације 
за израду ове надокнае

●  наведе предности и недостатке ове 
надокнаде

●  наведе делове парцијалне скелетиране 
протезе

●  разуме разлоге који су довели до 
редукције парцијалне плочасте 
протезе

●  наведе и објасни положај и улогу 
велике спонице у горњој вилици

●  наведе и објасни положај и улогу 
велике спонице у доњој вилици

●  препозна и опише кукице система Неј
●  наведе специјална ретенциона 

средстава парцијалне скелетиране 
протезе и индикације за њихову 
примену

●  испланира гингивални и дентани део 
парцијалне скелетиране протезе у 
случајевима Вилд класе I; II; III.

Теорија:
●  Парцијална скелетирана протеза
–  основне карактеристике 
–  индикације и контраиндикације за израду 

парцијалне скелетиране протезе 
–  Гингивални део парцијалне скелетиране 

протезе
–  велика спојница (конектор)
–  палатинална спојница 
–  сублингвална спојница
–  седло парцијалне скелетиране протезе 
● Дентални део
–  а–Ливене кукице (Ney-eве кукице) 
–  б–Остале кукице (бескрајна кукица; 

продужена лингвална; канџа кукица; 
оклузални наливи)

–  в–Специјална ретенциона средства 
парцијалне скелетиране протезе

–  Атечмени (карактеристике, класификације, 
принцип рада) 

–  Телескоп круне (карактеристике, 
класификације, принцип рада) 

–  Фрезоване круне (карактеристике, 
класификације, принцип рада) 

●  Планирање парцијалне скелетиране 
протезе 

–  Основне смернице 
–  анализа основног модела у паралелометру 

и артикулатору и дентални пренос притиска 
жвакања

●  Планирање гингивалног и денталног дела 
скелетиране протезе

–  планирање везе гингивалног и денталног 
дела скелетиране протезе 

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

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теоријска настава (8 часова)
●  вежбе (5 часова)

Подела одељења на групе
При реализовању вежби, одељење се дели на 
3 групе.

Место реализације наставе
●  учионица за видео-пројекције
●  лабораторија

Препоруке за реализацију наставе
●  Градиво излагати јасно и конкретно на 

једноставним примерима
●  У обради модула користити конбиноване 

облике рада .
●  Кроз вербалне методе рада, методе усменог 

излагања, објашњења, демонстрације, 
графичких радова, коришћења очигледних 
наставних средстава, домаћих задатака и 
радних свезака приближити ученику градиво 
до разумљивог нивоа , применљивог у 
пракси

●  Ученике упознати са основним 
карактеристикама парцијалне скелетиране 
протезе, њеним деловима и принципима 
планирања гингивалног и денталног дела.

●  Ученике упутити у начин коришћења 
интернета у савладавању наставних садржаја

●  Настава вежби се континуирано одвија – пет 
спојених школских часова недељно.

●  На вежбама ученике упутити како да користе 
паралелометар при планирању скелетиране 
протезе и основе планирања , јер детаљни 
план доноси лекар, на основу добре анализе 
техничара

●  Након планирања скицу пренети на модел 
горње и доње илице

●  Настава вежби прати теоријску наставу 
и оставља довољно времена ученику да 
савлада и увежба одређене технике у раду.

●  Код ученика подстицати повезивање 
стеченог знања на теоријкој настави са 
наставом вежби и развијати самосталност 
у раду.

●  У радним свескама описивати све фазе рада 
које је ученик урадио на вежбама и блок 
настави 

●  Стечена знања користи за припрему и израду 
ученичких пројеката

●  Посебно се препоручује школска изложба 
најбољих ученичких радова на крају 
полугодишта и школске године као и 
организација такмичења из наставних 
области

●  Код ученика развијати одговорност, 
комуникативност, креативно изражавање

●  Наставник и ученици су обавезни да имају 
радну одећу и придржавају се Правилника 
заштите на раду

Оцењивање
Вредновање остварености исхода:
1. праћење остварености исхода
2. тестови знања
3. тестови практичних вештина
4. активност на часу
5. праћење практичног рада
●  самостални практични рад 

●  анализира радне моделе горње и доње 
вилице и паралелометру 

●  предложи план и уцрта скицу скелета 
протезе 

Вежбе:
●  Израда и анализа радних модела горње и 

доње вилице Wild класа III 
–  анализа основних модела у паралелометру
–  планирање и уцртавање детаљне скице на 

горњем и доњем основном моделу
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Назив модула: Израда парцијалне скелетиране протезе
Трајање модула:  75 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Стицање теоријског и 
практичног знања о 

●  изради парцијалне скелетиране 
протезе

●  Утврђивање остварености 
планираних исхода модула 

●  разуме значај припреме основног 
модела за дублирање 

●  разуме значај дублирања основног 
модела

●  опише апартуру и инструменте за 
извођење ове фазе

●  опише припрему дублир модела за 
моделовање скелета протезе

●  наведе својства материјала који се 
користе у овој фази израде скелета 
протезе (хидоколоиди и ватросталне 
масе)

●  опше принципе моеловања скелета 
протезе

●  објасни улагање измоделованог 
скелета протезе

●  објасни термичку обраду ватросталног 
блока 

●  разуме принципе ливења надокнаде и 
начин ослобађања изливеног објекта 
од ватросталне масе

●  наведе својства градивних материјала 
од којих се израђује скелет протезе

●  познаје фазе за завршну израду 
парцијалне склетиране протезе

Теорија:
●  Анатомски отисак горње и доње крезубе 

вилице за скелетирану протезу
–  израда основног модела
–  припрема основног модела за дублирање и 

дублирање основног модела
●  Изливање дублир модела од ватросталне 

масе 
–  припрема дублир модела за моделовање
–  импрегнација модела 
●  Моделовање у воску скелетне 

конструкције парцијалне протезе
–  Припрема измоделованог скелета парцијалне 

протезе за улагање
–  израда уливног система 
–  улагање измоделованог скелета парцијалне 

протезе у ватросталну масу
●  Термичка обрада ватросталног блока 
–  предгревање и жарење ватросталног блока
–  Ливење надокнаде
–  ослобађање изливеног објекта од 

ватросталне масе 
–  скелетиране протезе
●  Обрада и полирање скелетне 
–  конструкције парцијалне протезе 
●  Проба скелета парцијалне протезе
–  израда загрижајног бедема
–  одређивање међувиличних односа.
●  Постава зуба и техника моделовања 
–  парцијалне протезе у воску 
●  Полимеризација акрилата
–  Обрада и полирање
●  Помоћни материјали у изради парцијалне 

скелетиране протезе 
–  материјали за моделовање
–  ватростални материјали 
●  Градивни материјали у изради парцијалне 

скелетиране протезе 
–  легуре метала
–  материјали за израду базе протезе 

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

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теоријска настава (15 часова)
●  вежбе (30 часова)
●  блок настава (30 часова)

Подела одељења на групе
При реализовању вежби, одељење се дели на 
3 групе.

Место реализације наставе
●  учионица за видео-пројекције
●  лабораторија

Препоруке за реализацију наставе
●  Градиво излагати јасно и конкретно на 

једноставним примерима
●  У обради модула користити конбиноване 

облике рада .
●  Кроз вербалне методе рада, методе усменог 

излагања, објашњења, демонстрације, 
графичких радова, коришћења очигледних 
наставних средстава, домаћих задатака и 
радних свезака приближити ученику градиво 
до разумљивог нивоа , применљивог у 
пракси

●  Ученике упознати са фазама израде скелета 
притезе и важности поштовања принципа у 
раду да би се добила квалитетна надокнад.

●  Ученике упутити у начин коришћења 
интернета у савладавању наставних садржаја

●  Настава вежби се континуирано одвија – пет 
спојених школских часова недељно 

●  Настава вежби прати теоријску наставу 
и оставља довољно времена ученику да 
савлада и увежба одређене технике у раду.

●  За разумевање садржаја овог модула 
довољна је израда (улагање, ливење и 
обрада) једног скелета по групи.

●  Код ученика подстицати повезивање 
стеченог знања на теоријкој настави са 
наставом вежби и развијати самосталност 
у раду.

●  Блок настава прати наставу вежби и због 
комплексности модула одржава се у току 
модула, поступно, након друге, треће, 
четврте, пете и шесте вежбе.

●  На блок настави се препоручује тимски рад, 
који је иначе карактеристичан за професију 
зубног техничара.У тиму, ученици заједно 
анализирају ситуацију, доносе заједничка 
конструктивна решења, представљају 
наставнику и приступају изради радног 
задатка. Чланове тима бира наставник

●  У радним свескама описивати све фазе рада 
које је ученик урадио на вежбама и блок 
настави 

●  Стечена знања користи за припрему и израду 
ученичких пројеката

●  Посебно се препоручује школска изложба 
најбољих ученичких радова на крају 
полугодишта и школске године као и 
организација такмичења из наставних 
области

●  Код ученика развијати одговорност, 
комуникативност, креативно изражавање

●  Наставник и ученици су обавезни да имају 
радну одећу и придржавају се Правилника 
заштите на раду

●  припрема основни модел за 
дублирање и издублира модела 

●  излије дублир модела од 
●  ватросталне масе 
●  измоделује у воску скелетну 

конструкцију горње и доње 
парцијалне протезе

●  уложи измоделовани објекат
●  у ватросталну масу 
●  обради и изполира скелетне 
●  конструкције парцијалне протезе 
●  електролитички исполира скелет 

седла
●  самостално израђује парцијалну 

скелетирану протезу

Вежбе:
●  Израда дублир модела
–  припрема модела за дублирање и дублирање 

модела помоћу силикона или хидроколоида 
–  Изливање дублир модела од ватросталне 

масе и импрегнација модела
●  Моделовање у воску скелетне 

конструкције горње парцијалне протезе
●  Моделовање у воску скелетне 

конструкције доње парцијалне протезе
●  Улагање модела парцијалне скелетиране 

протезе
–  припрема измоделованог скелета горње и 

доње парцијалне протезе за улагање
–  улагање измоделованог скелета парцијалне 

протезе у ватросталну масу
●  Термичка обрада ватросталног блока и 

ливење скелета протезе
–  предгревање и жарење ватросталног блока 
–  ливење надокнаде
–  -ослобађање изливеног објекта од 

ватросталне масе 
–  исецање уливних кочића 
●  Обрада и полирање скелетне 

конструкције парцијалне протезе 

Блок настава:
●  Израда парцијалне скелетиране протезе:
–  припрема модела за дублирање и дублирање 

модела помоћу силикона или хидроколоида 
●  Израда парцијалне скелетиране протезе:
–  изливање дублир модела од ватросталне масе 

и импрегнација модела
●  Израда парцијалне скелетиране протезе:
–  моделовање у воску скелетне конструкције 

горње парцијалне протезе
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●  Израда парцијалне скелетиране протезе:
–  моделовање у воску скелетне конструкције 

доње парцијалне протезе
●  Израда парцијалне скелетиране протезе:
–  обрада и полирање скелетне конструкције 

парцијалне протезе

Оцењивање
Вредновање остварености исхода:
1. праћење остварености исхода
2. тестови знања
3. тестови практичних вештина
4. активност на часу
5. праћење практичног рада
●  самостални практични рад

Назив модула: Савремена технологија у изради парцијане скелетиране протезе
Трајање модула:  8 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Стицање знања о савременим 
методма израде скелета 
протезе 

●  разуме начин и фазе израде протезе 
RP технологијом

Теорија:
●  RP технологија у изради скелета протезе
–  Дефиниција, приниципи функционисања и 

предности RP технологије, 
–  3D запремински модел – CAD solid model
–  Софтверска решења за креирање слојева 

израде
●  STL формат фајлова 
(stereolithography – standard triangle language)
–  Конверзија CAD модела у STL 
–  Завршна израда скелтне конструкције
–  Особине материјала за израду надокнаде RP 

технологијом 

На почетку модула ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе – учења, планом 
рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  теоријска настава (3 часа)
●  вежбе (5 часова)
Подела одељења на групе
При реализовању вежби, одељење се дели на 
3 групе.
Место реализације наставе
●  учионица за видео-пројекције
●  лабораторија
Препоруке за реализацију наставе
●  Градиво излагати јасно и конкретно на 

једноставним примерима
●  У обради модула користити конбиноване 

облике рада .
●  Кроз вербалне методе рада, методе усменог 

излагања, објашњења, демонстрације, 
графичких радова, коришћења очигледних 
наставних средстава, домаћих задатака и 
радних свезака приближити ученику градиво 
до разумљивог нивоа, применљивог у пракси

●  Ученике упознати помоћу видео 
презентације о RP технологији у изради 
парцијалне скелетиране протезе.

●  У радним свескама описивати све фазе рада 
које је ученик одгледао на вежбама 

●  Ученике упутити у начин коришћења 
интернета у савладавању наставних садржаја

Оцењивање
Вредновање остварености исхода:
1. праћење остварености исхода
2. тестови знања
3. активност на часу
4. праћење практичног рада

●  објасни фазе у изрди слекета протезе 
RP технологијом 

Вежбе:
●  RP технологија у изради скелета протезе:
(видео ппрезентација)
–  Употреба опреме за 3Д скенирање, 
–  Израда CAD модела на основу оригиналног 

узорка. 
–  Припрема CAD модела за процес штампе. 
–  Употреба 3Д штампача. 
–  Допунска обрада штампаног модела. 

Кључни појмови: стоматогнати систем; крезубост; индивидуална кашика; жичане кукице; паралелометар; велика спојница; ливене 
кукице; RP технологија.

ОРТОДОНТСКИ АПАРАТИ

1. ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ

РАЗРЕД
НАСТАВА

ПРАКСА УКУПНО
Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку

IV 56 84 60 200

Напомена: у табели је приказан годишњи фонд часова за сваки облик рада

2. ЦИЉЕВИ УЧЕЊА:
–  Стицање знања о редоследу ницања и карактеристикама млечне и сталне дентиције
–  Стицање знања о узроцима настанка неправилности зуба и вилица
–  Стицање знања о врстама неправилности зуба и вилица
–  Упознавање са биомехаником ортодонтског померања зуба и врстама померања
–  Стицање знања, способности и вештина у изради активних плочастих апарата
–  Разликовање врста функционалнх апарата
–  Стицање знања о фиксним ортодонтским апаратима и вештина у изради ретенционих фолија
–  Развијање правилног односа према заштити, обнови и унапређењу животне средине
–  Развијање мотивисаности за учење и заинтересованост за рад зубног техничара
–  Развијање радне навике, одговорности и способности за примену стечених знања.
–  Стручно оспособљавање ученика за успешан професионални рад у области ортодонтских апарата;

3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА ПРЕДМЕТА
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Разред: четврти
Ред.
број НАЗИВ МОДУЛА Трајање модула 

(часови)
1. Анатомски отисак (студијски и радни модел) 16
2. Раст и развој краниофацијалне регије 9
3. Етиологија неправилности зуба и вилица 8
4. Класификација неправилности зуба и вилица 19
5. Биомеханика ортодонтског померања зуба и врсте померања зуба 6
6. Активни плочасти апарати 62
7. Функционални апарати 14
8. Фиксниапарати и ретенција 6
9. Настава у блоку 60

Назив модула: Анатомски отисак (студијски и раднимодел)
Трајање модула: 16 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученици ће бити 
у стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Стицање знања о студијском 
и радном моделу и њиховим 
карактеристикама

●  разликује материјале и кашик еза 
узимање и изливање анатомског 
отиска

●  објасни значај и поступак израдес 
тудијског модела

●  дефинише и објасни стране постоља 
студијског модела

●  објасни поступа кизраде радног 
модела

●  разликује равни на студијском моделу

Теорија:

●  Анатомски отисак
●  Студијски и радни модел
●  Равни у ортодонцији

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

Облици наставе:
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  Теорија (4 часа)
●  Вежбе (12 часова)

Подела одељења на групе:
Одељење се дели на три групе приликом 
реализације вежби

Методе рада:
●  комбинована

Место реализације наставе:
●  учионица
●  лабораторија
Оцењивање:
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
●  Усмена провера
●  Писана провера
●  Практичне вежбе
●  Тест практичних вештина

Препоруке за реализацију наставе:
●  Користити, шеме, цртеже, проспекте
●  Користити очигедна наставна средства
●  Наставник и ученици су обавезни да носе 

радну одећу и придржавају се Правилника 
заштите на раду

●  На крају модула реализовати тест знања за 
теорију и тест практичних вештина за вежбе

●  одреди средину горње вилице помоћу 
анатомских тачака на анатомском 
отиску

●  излије студијски/радни модел
●  направи постоље студијског модела
●  користи тример апарат за oбраду 

модела

Вежбе:

●  Студијски и радни модел (поступак израде 
и значај)

Назив модула:  Раст и развој краниофацијалне регије
Трајање модула: 9 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученици ће бити 
у стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Стицање знања о пренаталном 
и постнаталном расту и 
развитку зуба и вилица

●  Стицање знања о редоследу 
ницања и карактеристикама 
млечне и сталне дентиције

●  дефинише и разликује фазе раста 
и развитка вилица у пренаталном и 
постнаталном периоду,

●  дефинише и разликује фазе развоја 
зуба,

●  објасни редослед ницања и 
карактеристике млечне дентиције,

●  објасни редослед ницања и 
карактеристике сталне дентиције;

Теорија:

●  Пренатални и постнатални развој вилица
●  Фазе и стадијуми развоја зуба
●  Редослед ницања и карактеристике млечне 

дентиције
●  Редослед ницања и карактеристие сталне 

дентиције

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

Облици наставе:
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  Теорија (6 часова)
●  Вежбе (3 часа)

Подела одељења на групе:
Одељење се дели на три групе приликом 
реализације вежби

Методе рада:
●  комбинована

●  разликује облике и величину млечних 
и сталних зуба на студијским 
моделима

Вежбе:

●  Студијски модели (мешовита и стална 
дентиција)
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Место реализације наставе:
●  учионица
●  лабораторија
Оцењивање:
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
●  Усмена провера
●  Писана провера
●  Практичне вежбе
●  Тест практичних вештина

Препоруке за реализацију наставе:
●  Користити, шеме, цртеже, проспекте
●  Користити очигедна наставна средства
●  Наставник и ученици су обавезни да носе 

радну одећу и придржавају се Правилника 
заштите на раду

●  На крају модула реализовати тест знања за 
теорију

Назив модула: Етиологија неправилности зуба и вилица
Трајање модула: 8 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученици ће бити 
у стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Стицање знања о општим 
и локалним етиолошким 
факторима

●  дефинише етиолошке факторе
●  класификује етиолошке факторе
●  објасни утицај општих етиолошких 

фактора на настанак неправилности 
зуба и вилица

●  наброји локалне етиолошке факторе
●  објасни утицај локалних етиолошких 

фактора на настанак неправилности 
зуба и вилица

Теорија:

●  Етиолошки фактори (дефиниција и 
класификација)

●  Општи етиолошки фактори (наслеђе, општа 
обољења, неправилна искхрана, ендокрине 
дисфункције, конгениталне аномалије)

●  Локални етиолошки фактори (локална 
обољења, траума, неправилне орофацијалне 
функције, лоше навике, превртемени губитак 
зуба, перзистенција млечних зуба)

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

Облици наставе:
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  Теорија (5часова)
●  Вежбе (3 часа)

Подела одељења наг рупе:
Одељење се дели на три групе приликом 
реализације вежби

Методе рада:
●  комбинована

Место реализације наставе:
●  учионица
●  лабораторија

Оцењивање:
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
●  Усмена провера
●  Писана провера
●  Практичне вежбе
●  Тест теоријских и практичних вештина

Препоруке за реализацију наставе:
●  Користити, шеме, цртеже, проспекте
●  Користити очигедна наставна средства
●  Наставник и ученици су обавезни да носе 

радну одећу и придржавају се Правилника 
заштите на раду

●  разликује опште и локалне етиолошке 
факторе

●  уочи и објасни њихов утицај на 
настанак неправилности

Вежбе:

●  Студијскимодели 
(утицајетиолошкихфактора)

Назив модула: Класификација неправилности зуба и вилица
Трајање модула: 19 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученици ће бити 
у стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Стицање знања о 
карактеристикама нормалне 
оклузије и артикулације

●  Стицање знања о 
неправилностима појединих 
зуба, групе зуба и зубних 
низова и о неправилностима 
односа вилица у сагиталном, 
трансферзалном и 
вертикалном правцу

●  разликује карактеристике нормалне 
оклузије и артикулације

●  класификује врсте неправилности 
зуба и вилица

●  наброји и разликује неправилности 
појединих зуба у положају, броју, 
величини, облику и структури

●  разликује неправилности групе зуба и 
зубних низова (протрузија, ретрузија, 
тескоба и растреситост зубних низова, 
и неправилности зубних низова у 
облику и величини)

●  разликује неправилности односа 
вилица у сагиталном, трансферзалном 
и вертикалном правцу

Теорија:
●  Карактеристике нормалне оклузије и 

артикулације
●  Неправилности појединих зуба
●  Неправилности групе зуба и зубних низова
●  Неправилности односа вилица у сагиталном, 

трансферзалном и вертикалном правцу

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

Облици наставе:
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  Теорија (16часова)
●  Вежбе (3 часа)

Подела одељења на групе:
Одељење се дели на три групе приликом 
реализације вежби
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●  именује, разликује и опише 
неправилности зуба и вилица на 
студијским моделима

Вежбе:
●  Студијски модели (уочавање неправилности 

зуба и вилица)

Методе рада:
●  комбинована

Место реализације наставе:
●  учионица
●  лабораторија 
Оцењивање:
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
●  Усмена провера
●  Писана провера
●  Практичне вежбе

Препоруке зареализацију наставе:
●  Користити, шеме, цртеже, проспекте
●  Користити очигедна наставна средства
●  Наставник и ученици су обавезни да носе 

радну одећу и придржавају се Правилника 
заштите на раду

Назив модула Биомеханика ортодонтског померања зуба и врсте померања зуба
Трајање модула: 6 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученици ће бити 
у стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Стицање знања о биомеханици 
коштаног ткива током раста 
и развоја и током примене 
ортодонтске терапије

●  Стицање знања о врсти 
померања зуба током 
ортодонтске терапије

●  разликује процесе током физиолошког 
померања зуба

●  разликује процесе у кости током 
примене континуиране слабе и јаке 
силе

●  разликује врсте померања зуба у току 
примене ортодонтских апарата

Теорија:
●  Биомеханика кости током раста и развоја
●  Биомеханика кости током примене 

ортодонтске терапије
●  Врсте померања зуба

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

Облици наставе:
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  Теорија (3 часа)
●  Вежбе (3 часа)

Подела одељења на групе:
Одељење се дели на три групе приликом 
реализације вежби

Методе рада:
●  комбинована

Место реализације наставе:
●  учионица
●  лабораторија,
Оцењивање:
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
●  Усмена провера
●  Писана провера
●  Практичнев ежбе
●  Тест теоријских и практичних вешти

Препоруке за реализацију наставе:
●  Користити, шеме, цртеже, проспекте
●  Користити очигедна наставна средства
●  Наставник и ученици су обавезни да носе 

радну одећу и придржавају се Правилника 
заштите на раду

●  разликује врсте померања зуба Вежбе:
●  Студијски модели

Назив модула: Активни плочасти апарати
Трајање модула: 62 часа

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученици ће бити 
у стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Стицање знања о 
карактеристикама активних 
плочастих апарата

●  разликује основне елементе активних 
плочастих апарата,

●  наброји индикације за примену 
активних плочастих апарата,

●  наведе фазе израде активних 
плочастих апарата,

●  разликује технике израде акрилатне 
плоче,

●  објасни значај оралне хигијене током 
ортодонтске терапије.

Теорија:
●  Основни елементи активних плочастих 

апарата
●  Индикације за примену активних плочастих 

апарата
●  Акрилатна плоча
●  Лабијални лук
●  Ретенциони елементи
●  Активни елементи
●  Фазе израде активних плочастих апарата
●  Репаратура активних плочастих апарата

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

Облици наставе:
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  Теорија (14 часова)
●  Вежбе (48 часова)
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●  излије радни модел,
●  савије и фиксира жичане елементе, 
●  објасни карактеристике материјала за 

израду активних плочастих апарата,
●  изради акрилатну плочу техником 

спреја
●  користи апарат за полимеризацију 

апарата
●  разликује и користи прибор за сечење, 

обраду и полирање апарата

Вежбе:
●  Материјали за израду активних плочастих 

апарата
●  Инструменти за израду активних плочастих 

апарата

Подела одељења на групе:
Одељење се дели на три групе приликом 
реализације вежби

Методе рада:
●  комбинована

Место реализације наставе:
●  учионица
●  лабораторија

Оцењивање:
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
●  Усмена провера
●  Писана провера
●  Практичне вежбе
●  Тест теоријских и практичних знања

Препоруке за реализацију наставе:
●  Користити, шеме, цртеже, проспекте
●  Користити очигедна наставна средства
●  Наставник и ученици су обавезни да носе 

радну одећу и придржавају се Правилника 
заштите на раду

Назив модула: Функционални апарати
Трајање модула: 14 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученици ће бити 
у стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Стицање знања о врстама 
и карактеристикама 
функционалних апарата

●  разликује врсте функционалних 
апарата,

●  наброји индикације и контра 
индикације за примену 
функционалних апарата,

●  наведе основне принципе деловања 
функционалних апарата,

●  разликује конструкциони загрижај у 
изради активатора и twin bloc – а,

●  објасни фазе израде функционалних 
апарата;

Теорија:
●  Функционални апарати (дефиниција и 

подела)
●  Индикације и контраиндикације за примену 

функционалних апарата
●  Конструкциони загрижај

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

Облици наставе:
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  Теорија (5 часова)
●  Вежбе (9 часова)

Подела одељења на групе:
Одељење се дели на три групе приликом 
реализације вежби

Методе рада:
●  комбинована

Место реализације наставе:
●  учионица
●  лабораторија
Оцењивање:
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
●  Усмена провера
●  Писана провера
●  Практичне вежбе
●  Тест теоријских и практичних знања

Препоруке за реализацију наставе:
●  Користити, шеме, цртеже, проспекте
●  Користити очигедна наставна средства
●  Наставник и ученици су обавезни да носе 

радну одећу и придржавају се Правилника 
заштите на раду

●  Разликује врсте функционалних 
апарата,

●  примењује фазе у изради 
функционалних апарата

●  (активатор, twin bloc),
●  користи оклудатор при изради 

функционалног апарата,
●  користи апарат за полимеризацију 

апарата,
●  користи прибор за сечење, обраду и 

полирање апарата

Вежбе:
●  Модели у конструкционом загрижају
●  Инструменти и материјал за израду 

функционалних апарата
●  Оклудатор

Назив модула: Фиксни апарати и ретенција
Трајање модула: 6 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученици ће бити 
у стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Стицање знања о основним 
елементима и врстама 
фиксних апарата

●  Стицање знања о врстама 
ретенције након завршене 
ортодонтске терапије

●  разликује врсте фиксних ортодонтских 
апарата

●  наведе индикације и контраиндикације 
за примену фиксних апарата

●  објасни врсте померања зуба фиксним 
апаратом

●  објасни значај ретенционог периода
●  наброји врсте ретенције након 

завршене терапије фиксним апаратима

Теорија:
●  Фиксни апарати (дефиниција и подела)
●  Индикације и контраиндикације за примену 

фиксних апарата
●  Ретенција

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

Облици наставе:
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  Теорија (3 часа)
●  Вежбе (3 часа)
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●  разликује врсте фиксних ортодонтских 
апарата

●  зна особине материјала за израду 
ретенционих фолија

●  изради ретенциону фолију помоћу 
вакум апарата

●  користи и примењује вакум апарат

Вежбе:
●  Модели за израду ретенционих фолија
●  Ретенционе фолије
●  Вакум апарат

Подела одељења на групе:
Одељење се дели на три групе приликом 
реализације вежби

Методе рада:
●  комбинована

Место реализације наставе:
●  учионица
●  лабораторија
Оцењивање:
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
●  Усмена провера
●  Писана провера
●  Практичне вежбе
●  Тест теоријских и практичних знања 

Препоруке за реализацију наставе:
●  Користити, шеме, цртеже, проспекте
●  Користити очигедна наставна средства
●  Наставник и ученици су обавезни да носе 

радну одећу и придржавају се Правилника 
заштите на раду

Назив модула: Настава у блоку
Трајање модула: 60 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученици ће бити 
у стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  стицање стручно-теоријских 
знања потребних за обављање 
послова и радних задатака из 
области ортодонтских апарата

●  стицање практичних вештина 
и радних навика за самостално 
обављање послова и задатака 
из области ортодонтских 
апарата

●  развијање и неговање 
критичког односа према свом 
и туђем раду, радозналости и 
стваралачких способности код 
ученика

●  развијање потребе и навике 
чувања личног здравља, 
применом прописа о заштити 
на раду;

●  повеже и примени усвојена теоретска 
знања и практичне вештине

●  изради студијски и радни модел
●  изради активни плочасти апарат
●  изради функционални апарат
●  изради ретенциону фолију

●  Активни плочасти апарати:
–  припрема радног модела,
–  савијање жичаних елемената,
–  фиксирање жичаних елемената и завртња,
–  израда акрилатне плоче,
–  припрема за полимеризацију и 

полимеризација,
–  обрада апарата и полирање,

●  Функционални апарати:
–  израда функционалног апарата,

●  Ретенционе фолије:
–  израда ретенционих фолија помоћу вакум 

апарата.

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

Облици наставе:
Блок настава

Подела одељења на групе:
Одељење се дели на три групе приликом 
реализације блок наставе

Методе рада:
●  комбинована

Место реализације наставе:
●  наставна база
Оцењивање:
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
●  Практичне вежбе

Препоруке за реализацију наставе:
●  Користити, шеме, цртеже, проспекте
●  Наставник и ученици су обавезни да носе 

радну одећу и придржавају се Правилника 
заштите на раду

●  На крају модула реализовати тест 
практичних вештина за вежбе

Кључни појмови: студијски и радни модел, активни плочасти апарати, функционални апарати, фиксни апарати, ретенциони период.
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Назив предмета: Медицинска етика
Годишњи фонд часова: 35 часова 
Разред: други
Циљеви предмета –  Развијање моралне свести, интегрисање сазнања и делања у практичном животу и струци здравственог радника;

–  Усвајање основних етичких појмова, теорија и система вредности;
–  Допринос развијању моралне свести ученика и осетљивости на неетичке појаве у животу и струци;
–  Оспособљавање ученика да разумеју смисао моралних дилема у животу и струци;
–  Подршка критичком мишљењу ученика да уочавају и разматрају неетичке појаве и на одговарајући начин реагују.

ТЕМА ЦИЉ
ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

Увод у етику ●  Упознавање са 
основним етичким 
појмовима и теоријама.

●  разуме основне етичке појмове;
●  разликује системе вредносних и 

чињеничних судова;
●  разликује етичке теорије;
●  препозна и појасни појам свести 

као основе моралног деловања;
●  разуме моралну стварност у којој 

живи

●  Етика и морал;
●  Зачеци етичке свести;
●  Човек као предмет етике;
●  Основни етички појмови (добро и 

зло, моралне норме, однос стварног и 
нормативног, хипокризија);

●  Етичке теорије;
●  Човек као извор морала (разум, воља, 

слободна воља, осећања и савест);
●  Етика и професија (етика и медицина).

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

Место реализације наставе
 настава се реализује у учионици

Препоруке за реализацију наставе
Садржај предмета се остварује 
комбиновањем фронталног облика 
рада, читањем и тумачење текстова, 
коришћењем видео презентација са 
активним методама рада као што су 
дебате, радионице, симулације, студије 
случаја.
Ученике подстицати да сами налазе 
материјале из различитих извора као 
подлошку за рад, као и да прикупљају 
информације о актуелним догађајима из 
живота (посебно у области здравства) у 
којима препознају етичке дилеме. 
Предмет је природно повезан са 
другим општеобразовним и стручним 
предметима и ученицима треба стално 
указивати на могуће корелације. 
Посебну пажњу треба посветити 
опсервацијама ученика насталим 
на практичној настави јер су тада у 
непосредном контакту са пацијентима 
и могу им се јавити питања из области 
етике погодна за дискусију.
Подстицање критичког мишљења се 
најбоље постиже у ситуацији када се 
пред ученике постављају захтеви да 
решавају проблеме, доносе различите 
одлуке, да вреднују те одлуке, 
процењују њихову адекватност у 
односу на контекст, да процењују 
њихову далекосежност, употребљивост, 
последице. 

Оквирни број часова по темама 
●  Увод у етику (4 часа) 
●  Историја етике (4 часа)
●  Посебни проблеми нормативне етике 

(12 часова)
●  Морални аспекти здравственог позива 

(15 часова)

Историја етике ●  Упознавање са развојем 
медицинске етике кроз 
историју.

●  разјасни етичке поступке 
различитих епоха и религија;

●  анализира етичко утемељење 
људских права;

●  објасни узроке сукоба у 
међуљудским односима: 
психолошке, економске, 
политичке, моралне и религиозне.

●  Развој медицинске етике кроз 
историју

●  Античка етика
●  Етичка учења средњег и новог века
●  Етичка схватања савременог доба
●  Постмодерна
●  Место етике и морала у XXI веку.

Посебни проблеми 
нормативне етике

●  Развијање свести о 
моралној стварности 
здравствених радника.

●  критички процењује непожељне 
појаве у моралном животу 
људи, односу према будућим 
генерацијама и односу према 
животној средини; 

●  исправно вреднује поступке у 
животу и струци здравственог 
радника;

●  у сваком појединачном случају 
поштује морални кодекс и 
помаже сваком пацијенту без 
разлике;

●  упореди и објасни проблем 
општег важења и утемељења 
вредности, моралних начела и 
норми;

●  наведе и објасни различите 
облике повреде савести (незнање, 
несагледавање последица 
деловања или намерног 
пропуштања деловања).

●  Заклетве и кодекси медицинске етике;
●  Деонтолошки проблеми у 

медицинској пракси; 
●  Правно-етички проблеми медицинске 

праксе;
●  Дискриминација (класна, политичка, 

етничка, полна и морална);
●  Морални аспекти мита и корупције;
●  Нова етика животне средине.
●  Однос према будућим генерацијама; 
●  Етичке теме и дилеме: 
–  смртна казна – за и против;
–  самоубиство – да ли човек има право 

на тај чин; 
–  рећи истину пацијенту или не;
–  абортус;
–  еутаназија или природна смрт;
–  донорство органа и генетског 

материјала;
–  клонирање.

Морални аспекти 
здравственог позива

●  Разумевање 
принципа светости 
и неповредивости 
људског живота;

●  Разумевање моралних 
дилема које доносе 
новине у савременој 
медицини.

●  се односи према пацијенту 
поштујући принцип primum non 
nocere; 

●  брани став да је људски живот 
највиша вредност и да све треба 
да буде у његовој служби;

●  процењује критеријуме 
вредновања појединих 
савремених захвата у третирању 
пацијената;

●  схвати практичне последице 
које произилазе када се одређена 
теорија примењује у животу и у 
струци здравствених радника; 

●  искаже критички однос према 
постојећој моралној пракси на 
основу стеченог знања;

●  прaти савремену медицину и 
практикује новине у третману.

●  Моралне обавезе здравствених 
радника према болесницима;

●  Етички проблеми у здравству (у 
стоматологији, медицини, фармацији);

●  Етички проблеми у раду са децом са 
сметњама у развоју;

●  Етички приступ у случају 
злостављања, занемаривања и насиља;

●  Лекарска тајна и право пацијента на 
приватност;

●  Етички проблеми у приватној 
медицинској пракси;

●  Етички аспекти биоинжењеринга и 
генетских истраживања.

Кључни појмови: Етика, етичка начела, морал, лечник, пацијент, здравство, права.
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Назив предмета: Предузетништво
Годишњи фонд часова: 70 часова
Разред: други
Циљеви предмета –  Развијање пословних и предузетничких знања, вештина и понашања;

–  Развијање предузетничких вредности и способности да се препознају предузетничке могућности у локалној средини и делује у складу са тим;
–  Развијање пословног и предузетничког начина мишљења;
–  Развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој професионалној орјентацији;
–  Оспособљавање за активно тражење посла (запошљавање и самозапошљавање);
–  Оспособљавање за израду једноставног плана пословања мале фирме;
–  Мултидисциплинарни приступ и оријентација на праксу;
–  Развијање основе за континуирано учење;
–  Развијање одговорног односа према очувању природних ресурса и еколошке равнотеже.

ТЕМА ЦИЉ
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА
 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

Предузетништво и 
предузетник 

●  Разумевање појма и 
значаја предузетништва; 

●  Препознавање 
особености 
предузетника

●  наведе адеквадтне примере 
предузетништва из локалног 
окружења; 

●  наведе карактеристике 
предузетника; 

●  објасни значај мотивационих 
фактора у предузетништву; 

●  доведе у однос појмове 
иновативнност, предузимљивост 
и предузетништво; 

●  препозна различите начине 
отпочињања посла у локалној 
заједници.

●  Појам, развој и значај 
предузетништва;

●  Профил и карактеристике успешног 
предузетника; 

●  Мотиви предузетника;
●  Технике и критеријуми за утврђивање 

предузетничких предиспозиција.

На уводном часу ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима оцењивања/ 
обавезом ученика да у току наставе 
редовно формирају радну свеску
Реализација наставе:
Вежбе (70 часова)
Методе рада:
Радионичарски (све интерактивне 
методе рада)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе
Место реализације наставе
Вежбе се реализују у кабинету/учионици 
Препоруке за реализацију наставе
●  Предузетништво и предузетник: 

Дати пример успешног предузетника 
и/или позвати на час госта – 
предузетника који би говорио 
ученицима о својим искуствима или 
посета успешном предузетнику;

Развијање и процена 
пословних идеја, 
маркетинг план

●  Развијање способности 
за уочавање, 
формулисање и 
процену; пословних 
идеја 

●  Упознавање ученика са 
елементима маркетинг 
плана;

●  Развијање смисла за 
тимски рад. 

●  примени креативне технике 
избора, селекције и вредновања 
пословних идеја;

●  препозна садржај и значај бизнис 
плана;

●  истражи међусобно деловање 
фактора који утичу на тржиште: 
цена, производ, место, промоција 
и личност;

●  прикупи и анализира 
информације о тржишту и 
развија индивидуалну маркетинг 
стратегију

●  развије самопоуздање у спровођењу 
теренских испитивања;

●  самостално изради маркетинг 
плана у припреми бизнис плана;

●  презентује маркетинг план као 
део сопственог бизнис плана. 

●  Трагање за пословним идејама;
●  Процена пословних могућности за 

нови пословни подухват;
●  swot анализа;
●  Структура бизнис плана и маркетинг 

плана као његовог дела;
●  Елементи маркетинг микса (5П) 

– (производ/услуга, цена, канали 
дистрибуције, промоција, личност);

●  Рад на терену-истраживање тржишта;
●  Презентација маркетинг плана за 

одабрану бизнис идеју.

●  Развијање и процена пословних 
идеја, маркетинг план: Користити 
олују идеја и вођене дискусије да се 
ученицима помогне у креативном 
смишљању бизнис идеја и одабиру 
најповољније. Препоручити 
ученицима да бизнис идеје траже 
у оквиру свог подручја рада али не 
инсистирати на томе.Ученици се дела 
на групе окупљене око једне пословне 
идеје у којима остају до краја. Групе 
ученика окупљене око једне пословне 
идеје врше истраживање тржишта 
по наставниковим упутствима. 
Пожељно је организовати посету 
малим предузећима где ће се ученици 
информисати о начину деловања и 
опстанка тог предузећа на тржишту.

Управљање и 
организација, 
правни оквир 
за оснивање и 
функционисање 
делатности

●  Упознавање ученика 
са суштином основних 
менаџмент функција и 
вештина;

●  Упознавање ученика 
са специфичностима 
управљања 
производњом/услугама 
и људским ресурсима;

●  Упознавање ученика 
са значајем коришћења 
информационих 
технологија за 
савремено пословање;

●  Давање основних 
упутстава где доћи 
до неопходних 
информација.

●  наведе особине успешног 
менаџера;

●  објасни основе менаџмента 
услуга/производње;

●  објасни на једноставном примеру 
појам и врсте трошкова, цену 
коштања и инвестиције;

●  израчуна праг рентабилности на 
једноставном примеру;

●  објасни значај производног 
плана и изради производни 
план за сопствену бизнис идеју 
у најједноставнијем облику 
(самостално или уз помоћ 
наставника);

●  увиђа значај планирања и 
одабира људских ресурса за 
потребе организације; 

●  користи гантограм; 
●  објасни значај информационих 

технологија за савремено 
пословање; 

●  схвати важност непрекидног 
иновирања производа или услуга;

●  изабере најповољнију 
организациону и правну форму 
привредне активности; 

●  изради и презентује 
организациони план за сопствену 
бизмис идеју;

●  самостално сачини или попуни 
основну пословну документацију.

●  Менаџмент функције (планирање, 
организовање, вођење и контрола);

●  Појам и врсте трошкова, цена 
коштања;

●  Инвестиције;
●  Преломна тачка рентабилности;
●  Менаџмент производње -управљање 

производним процесом/услугом;
●  Управљање људским ресурсима; 
●  Управљање временом;
●  Инжењеринг вредности;
●  Информационе технологије у 

пословању; 
●  Правни аспект покретања бизниса.

●  Управљање и организација: 
●  Препоручене садржаје по темама 

ученик савладава на једноставним 
примерима уз помоћ наставника 

●  Методе рада:
Мини предавања
Симулација 
Студија случаја
Дискусија
●  Давати упутстава ученицима где 

и како да дођу до неопходних 
информација. Користити сајтове за 
прикупљање информација (www.apr.
gov.rs., 

www.sme.gov.rs. и други). 
●  Основна пословна документација: CV, 

молба, жалба, извештај, записник...
●  Посета социјалним партнерима на 

локалном нивоу (општина, филијале 
Националне службе за запошљавање, 
Регионалне агенције за развој малих и 
средњих предузећа и сл.)
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Економија 
пословања, 
финасијски план

●  Разумевање 
принципа светости 
и неповредивости 
људског живота;

●  Разумевање моралних 
дилема које доносе 
новине у савременој 
медицини.

●  се односи према пацијенту 
поштујући принцип primum non 
nocere; 

●  брани став да је људски живот 
највиша вредност и да све треба 
да буде у његовој служби;

●  процењује критеријуме 
вредновања појединих 
савремених захвата у третирању 
пацијената;

●  схвати практичне последице 
које произилазе када се одређена 
теорија примењује у животу и у 
струци здравствених радника; 

●  искаже критички однос према 
постојећој моралној пракси на 
основу стеченог знања;

●  прaти савремену медицину и 
практикује новине у третману.

●  Биланс стања;
●  Биланс успеха;
●  Биланс токова готовине (cash flow);
●  Извори финансирања; 
●  Институције и инфраструктура за 

подршку предузетништву;
●  Припрема и презентација 

финансијског плана. 

Ученички пројект-
презентација 
пословног плана

●  Оспособити ученика 
да разуме и доведе у 
везу све делове бизнис 
плана;

●  Оспособљавање 
ученика у вештинама 
презентације бизнис 
плана

●  самостално или уз помоћ 
наставника да повеже све урађене 
делове бизнис плана;

●  изради коначан (једноставан) 
бизнис план за сопствену бизнис 
идеју;

●  презентује бизнис план у 
оквиру јавног часа из предмета 
предузетништво.

●  Израда целовитог бизнис плана за 
сопствену бизнис идеју;

●  Презентација појединачних/групних 
бизнис планова и дискусија.

Ученички пројект – презентација 
пословног плана: Позвати на јавни час 
успешног предузетника, представнике 
школе, локалне самоуправе и 
банака за процену реалности и 
иновативности бизнис плана. Према 
могућности наградити најбоље 
радове. У презентацији користити сва 
расположива средства за визуализацију 
а посебно презентацију у power point –у.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз:
●  активност ученика на часу
●  редовност и прегледност радне свеске
●  домаће задатке
●  тестове знања
●  израду практичних радова 

(маркетинг,организационо-производни 
и финансијски план)

●  израду коначне верзије бизнис плана
●  презентацију

Оквирни број часова по темама
●  Предузетништво и предузетник 6 

часова вежби
●  Развијање и процена пословних идеја, 

маркетинг план 18 часова вежби
●  Управљање и организација 18 часова 

вежби
●  Економија пословања 10 часова 

вежби
●  Ученички пројект – презентација 

пословног плана 10 часова вежби

Кључни појмови: Пословни планови, компаније, каријера, дигиталне компетенције, предузетници, људски ресурси, увоз и извоз, 
лидерство, маркетинг, организациона култура, менаџмент, малопродаја и стратегија.
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Б2: ИЗБОРНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

Назив предмета: Mедицинска информатика 
Годишњи фонд часова: 66 часова
Разред:  III

Циљеви предмета

–  Стицање основних теоријских и практичних знања из области медицинске информатике;
–  Стицање основних теоријских и практичних знања из области примене савремене информационе и комуникационе технологије у здравству;
–  Оспособљавање за коришћење појединих апликативних програма у области здравства;
–  Мултидисциплинарни приступ и оријентација на медицинску праксу;
–  Развијање свести о неопходности континуираног, доживотног учења;
–  Подизање општег нивоа информатичких и комуникационих знања.

ТЕМА ЦИЉЕВИ
ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

МЕДИЦИНСКА 
ИНФОРМАТИКА

●  Разумевање појма 
медицинске 
информатике; 

●  Сагледавање значаја 
информација и 
информатике у 
медицини. 

●  дефинише појам медицинске 
информатике;

●  да сагледа значај информатике у 
медицинским исраживањима и 
медицинској пракси;

●  Појам и дефиниција информација, 
информатике и медицинске 
информатике;

●  Историјски развој медицинске 
информатике; 

●  Информације и њихов значај у 
медицинским истраживањима и 
медицинској пракси.

●  Примена медицинске информатике

На уводном часу ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима оцењивања/ 
обавезом ученика да у току наставе 
Реализација наставе:
●  вежбе (66 часова)

Методе рада:
●  индивидуални и групни рад (све 

интерактивне методе рада)

Подела одељења на групе:
●  Одељење се дели на групе (до 15 

ученика) 

Место реализације наставе
●  вежбе се реализују информатичком 

кабинету.

МЕДИЦИНСКИ 
ПОДАЦИ И 

МЕДИЦИНСКЕ 
ИНФОРМАЦИЈЕ

●  Развијање способности 
за уочавање, разлике 
између медицинског 
податка и медицинске 
информације;

●  Упознавање ученика са 
врстама медицинских 
информација; 

●  Упознавање ученика 
са важношћу тачних 
и правовремених 
медицинских 
информација за 
превенцију болести;

●  Упознавање ученика 
са важношћу тачних 
и правовремених 
медицинских 
информација за 
успешан исход лечења.

●  сагледа разлику између 
медицинског податка и 
медицинске информације;

●  препозна примарну и секундарну 
медицинску информацију;

●  схвати значај стручне, 
медицинске информације за даљи 
развој медицинских наука;

●  разуме значај медицинских 
информација за успешан исход 
лечења пацијента.

●  Утврђивање разлике између 
медицинског податка и медицинске 
информације;

●  Врсте медицинских података 
(говорни, писани, нумерички, 
биосигнал, слика);

●  Врсте медицинских информација 
(примарне, секундарне и научне);

●  Важност медицинске информације 
за успешан исход лечења пацијената 
(правило 5П).

Медицински подаци и медицинске 
информације: 
На основу дискусије са ученицима 
утврдити са којим су се врстама 
медицинских података сретали у 
досадашњем школовању. Навести их 
да присете свих врста медицинских 
података са којима су се сретали у 
наставним базама (домовима здравља, 
клиникама, старачким домовима). 
У виду PowerPoint презентације и 
слика приказати поједине медицинске 
податке ЕКГ, ЕЕГ, ултразвучни снимак, 
ренгенстки снимак, аудио запис... 
Научити их када медицински податак 
постаје медицинска информација. Кроз 
дискусију доћи до правила 5П (права 
информација, о правом пацијенту, 
правој особи, на правом месту и у 
право време). 

Методе рада:
●  Предавања у виду PowerPoint 

презентације
●  Дискусија.

ПРИМЕНА 
РАЧУНАРА У 
ЗДРАВСТВУ

●  Упознавање ученика 
са местима и значајом 
примене рачунара у 
здравству;

●  Упознавање ученика 
са предностима 
и недостацима 
електронског 
здравственог картона;

●  Оспособљавање 
ученика за уношење 
неких медицинских 
података у одређени 
апликативни програм у 
области здравства.

●  наведе места примене рачунара у 
здравству;

●  објасни предности електроског 
над класичним (папирним) 
здравственим картоном;

●  зна нивое примене рачунара у 
медицини;

●  зна да уноси медицинске податке 
у неки апликативни програм у 
области здравства.

●  Примена рачунара у здравству;
●  Нивои примене рачунара у медицини;
●  Електонски здравствени картон;
●  Здравствене књижице са бар кодом;
●  Примена рачунара у ординацији;
●  Примена рачунара у медицинским 

лабораторијама;
●  Примена рачунара у апотеци;
●  Примена рачунара у фондовима 

здравственог система.

Примена рачунара у здравству: 
Препоручене садржаје по темама ученик 
савладава кроз разговор о применама 
које су ученици видели у наставним 
базама.

Методе рада:
●  Предавања у виду PowerPoint 

презентације
●  Дискусија
●  Симулација рада лекарске ординације, 

апотеке... (у зависности од демо 
програма коју наставник обезбеди).

ЗДРАВСТВЕНИ 
ИНФОРМАЦИОНИ 

СИСТЕМ (ЗИС)

●  Разумевање појма 
здравствено 
информационог 
система;

●  Сагледавање предности 
ЗИС-а у односу 
на традиционални 
здравствени систем;

●  Разумевање значаја 
заштите и безбедности 
у ЗИС-у.

●  објасни појам ЗИС-а;
●  направи поређење између 

традиционалног здравственог 
система и ЗИС-а;

●  сагледа улогу и место пацијента и 
здравственог радника у ЗИС-у;

●  сагледа значај сигурности и 
заштите података у ЗИС-у.

●  Појам ЗИС-а;
●  Предности ЗИС-а у односу на 

традиционални здравствени систем;
●  Пацијент у ЗИС-у;
●  Здравствени радник у ЗИС-у;
●  Сигурност и заштита података у 

ЗИС-у.

Здравствени информациони систем 
(ЗИС):
Препоручене садржаје по темама ученик 
савладава кроз разговор о применама 
ЗИС-а које су ученици видели у 
наставним базама.
Методе рада:
●  Предавања у виду PowerPoint 

презентације
●  Дискусија
●  Приказ једног упрошћеног ЗИС-а.
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ПРИМЕНА САВРЕ-
МЕНЕ ИНФОР-
МАЦИОНО-КО-

МУНИКАЦИОНЕ 
ТЕХНОЛОГИЈЕ У 
ДИЈАГНОСТИКО-

ВАЊУ

●  Разумевање значаја 
примене савремене 
информационо-
комуникациона 
технологике у 
превенцији и 
дијагностиковању 
болести;

●  Сагледавање принципа 
функционисања 
савремених 
информационо-
комуникационих 
уређаја.

●  сагледа значај савремене 
иформационо-комуникационе 
технологије у дијагностиковању;

●  сагледа предност 
компјутеризоване томографије 
над класичним ренгендским 
снимком;

●  објасни примену магнетне 
резонанце, ултазвука и виртуелне 
ендоскопије.

●  Компјутеризована томографија (ЦТ)-
примена;

●  ПЕТ скенери-примена;
●  Магнетна резонанца-примена;
●  Ултразвук--примена;
●  Виртуелна ендоскопија-примена.

Примена рачунара у 
дијагностиковању:
Препоручене садржаје по темама ученик 
савладава кроз разговор о применама 
рачунара у дијагностиковању које су 
ученици видели у наставним базама.
Методе рада:
●  Предавања у виду PowerPoint 

презентације
●  Дискусија
●  Различити прикази примене рачунара 

у дијагностиковању.

ТЕЛЕМЕДИЦИНА

●  Разумевање појма 
телемедицине;

●  Сагледавање значаја 
телемедицине у 
савременој медицини; 

●  Разумевање значаја 
телемедицине у 
ургентној медицини.

●  објасни појам телемедицине;
●  разликује методе телемедицине;
●  сагледа предности и недостатке 

телемедицине у односу на 
класичну телемедицину;

●  разуме значај телемедицине у 
ургентној медицини.

●  Појам телемедицине;
●  Историјски развој телемедицине;
●  Методе телемедицине: (store-and-

forward (“сними-и-проследи”) и 
real-time технологија (пренос података 
у реалном времену, “уживо”); 

●  Телеконсултације;
●  Теледијагностика;
●  Телемониторинг (теленадзор);
●  Теленега;
●  Телеконзилијум;
●  Телеобразовање и телеобука 

(телеедукација)
●  Телехирургија;
●  Роботи у телехирургији;
●  Примери телехирургије и значајни 

датуми у свету и у Србији.

Телемедицина:
Препоручене садржаје по темама 
ученик савладава кроз разговор о 
примени телемедицине за коју ученици 
најчешће сазнају из средстава јавног 
информисања.
Методе рада:
●  Предавања у виду PowerPoint 

презентације
●  Дискусија
●  Ученици раде семинарски рад: 

„Најзанимљивији примери примене 
телемедицине у свету”

Оцењивање
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз:
1. активност ученика на часу
2. редовност и прегледност радне свеске
3.  домаће задатке
4. тестове знања
5. практичног рада на рачунару

Оквирни број часова по темама
●  Медицински подаци и медицинске 

информације:10 часа вежби
●  Медицински подаци и медицинске 

информације: 12 часа вежби
●  Примена рачунара у здравству: 12 

часова вежби
●  Здравствени информациони систем 

(ЗИС): 12 часа вежби
●  Примена рачунара у 

дијагностиковању: 10 часа вежби
●  Телемедицина:10 часа вежби

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
–  Сви стручни предмети
–  Рачунарство и информатика

КУЛТУРА ТЕЛА

1. ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ

РАЗРЕД
НАСТАВА

ПРАКСА УКУПНО
Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку

IV 56 56

2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА 
–  Стицање потребних знања ради разумевања значаја повезаности културе тела и духа, у јачању менталних и физичких способно-

сти као одговор на савремени начин живота и припрему за успешност у професионалном раду;
–  Усвајање навика и ставова о чувању и унапређењу здравља кроз различите облике телесних вежби – активности;
–  Разумевање естетског значаја културе тела у циљу јачања самопоуздања и ефикасности у професионалном раду;
–  Оспособљавање за примену професионалног кодекса у раду;
–  Развијање позитивних особина личности и мотивисање за перманентно усавршавање;
–  Препознавање потреба корисника у чувању и унапређењу здравља и превенцији поремећаја;
–  Развијање способности комуникације и дијалога са корисником;
–  Оспособљавање за промоцију здравог стила живота.

3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА
Разред: трећи

Ред. бр. НАЗИВ МОДУЛА Трајање модула 
(часови)

1. Здравље и спорт 16
2. Корективна гимнастика 18
3. Фитнес 16
4. Култура и естетика 6
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4. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
Назив модула: Здравље и спорт
Трајање модула: 16 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

●  Стицање знања о факторима 
који утичу на очување 
здравња;

●  Промоција и усвајање здравог 
стија живота;

●  Рзвијање свести о значају 
правилне исхране и физичке 
активности у превенцији 
целулити;

●  Усвајаље и примена вежби за 
снагу, гипкост и издржљивост.

 

●  разуме факторе који утичу на здравље;
●  разуме утицај физичке активности на 

метаболичке процесе;
●  примени принципе правилне исхране;
●  уочи значај превенције целулита, 

примени вежбе за превенцију и 
уклањање целулита;

●  примени вежбе обликовања;
● примени вежбе за јачање и 
обликовање руку и раменог појаса;
● примени вежбе за јачање и 
обликовање трупа;
● примени вежбе за јачање и 
обликовање карличног појаса и ногу;
●  примени вежбе за развој опште 

издржљивости и гипкости.

Вежбе:

●  Фактори који утичу на здравље;
●  Физичке способности, издржлјивост, снага, 

гипкост;
●  Метаболизам и енергетске потребе здравих 

особа;
●  Утицај физичке активности на метаболичке 

процесе; 
●  Принципи правилне исхране;
●  Целулит, превенција целулита кроз исхрану 

и физичку активност;
●  Вежбе обликовања;
●  Вежбе за јачање и обликовање руку и 

раменог појаса;
●  Вежбе за јачање и обликовање трупа;
●  Вежбе за јачање и обликовање карличног 

појаса и ногу;
●  Вежбе опште издржљивости;
●  Вежбе истезања, развој гипкости.

На почетку модула ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе, односно учења, 
планом рада и начинима оцењивања

Реализација наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  вежбе (16 часова)

Подела одељења на групе
●  Одељење се дели на групе од 10 ученика 

приликом реализације вежби.

Место реализације наставе
●  часови вежби се реализују у фитнес сали, 

теретани

Препоруке за реализацију наставе
●  Инерактивна настава
●  Аудио-визуелна наставна средства
●  Помоћно-трхничка наставна средства 

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
●  праћење остварености исхода – усмено 

излагање
● тест знања
● активност и успешност на часу вежби

Назив модула: Корективна гимнастика
Трајање модула: 18 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

●  Стицање знања значају 
физичке активности у 
превенцији постуралних 
деформитета;

●  Стицање знања о 
локомоторном систему, 
постуралном статусу и 
постуралним деформитетима; 

●  Усвајање и примена 
корективних вежби.

●  сагледа постурални статус;
●  уочи постуралне деформитете;
●  примени комплексе корективних 

вежби за превенцију и корекцјију 
деформитета кичменог стуба

●  примени комплексе корективних 
вежби за превенцију и корекцјију 
деформитета грудног коша и раменог 
појаса

●  примени комплексе корективних 
вежби за превенцију и корекцјију 
доњих екстрамитета

●  примени комплексе корективних 
вежби за превенцију и корекцјију 
равног стопала;

●  разуме значај физичке активности у 
превенцији постуралних деформитета.

Вежбе:

●  Локомоторни систем;
●  Постурални статус, постурални 

деформитети;
●  Деформитети кичменог стуба, узроци 

настанка; 
●  Значај физичке активности у превенцији 

постуралних деформитета;
●  Вежбе за превенцију и корекцију кифозе;
●  Вежбе за превенцију и корекцију сколиозе;
●  Вежбе за превенцију и корекцију лордозе;
●  Вежбе дисања;
●  Везбе за превенцију и корекцију 

деформитета зглоба колена;
●  Вежбе за превенцију и корекцију равног 

стопала;

На почетку модула ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе, односно учења, 
планом рада и начинима оцењивања

Реализација наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  вежбе (18 часова)

Подела одељења на групе
Одељење се дели на групе од 8 ученика 
приликом реализације:
●  вежби

Место реализације наставе
●  теоријска настава се реализује у учионици
●  часови вежби се реализују у фитнес сали

Препоруке за реализацију наставе
●  Инерактивна настава
●  Аудио-визуелна наставна средства
●  Помоћно-трхничка наставна средства 

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
● праћење остварености исхода- усмено 
излагање
● тест знања
● активност на часу
● активност и успешност на часу вежби
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Назив модула: Фитнес
Трајање модула: 16 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

●  Упознавање са фитнес 
центрима и тренажерима

●  Стицање знања о правилној 
исхрани и физичкој 
активности;

●  Усвајање и примена фитнес 
програма.

●  зна садржаје фитнес центара;
● разуме поделу тренажера, користи 
тренажере;
●  разуме основе физиологије физичког 

рада;
●  примени принципе правилне исхране 

код спортисте рекреативца;
●  примени и организује програм вежби 

за почетнике;
●  примени и организује програм вежби 

за развој издржљивости;
●  примени вежбе истезаља;
●  уради пилатес вежбе за различите 

мишићне групе;
●  изведе аеробно вежбање уз музику.

Вежбе:

●  Фитнес центри;
●  Трнажери;
●  Физичка способност и физичка припрема;
●  Аеробни и анаеробни физички рад;
●  Исхрана и физичка активност;
●  Програм вежби за почетнике
●  Програм вежби за повећање мишћне снаге; 
●  Програм вежби за повећање мишићне 

издржљивости;
●  Стречинг;
●  Пилатес;
●  Структура часа аеробног вежбања;
●  total body workout;
●  Аеробик, high-low;
●  Step aеробик;
●  aqua fitness.

На почетку модула ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе, односно учења, 
планом рада и начинима оцењивања

Реализација наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  вежбе (16 часова)

Подела одељења на групе
●  Одељење се дели на групе од 8 ученика 

приликом реализације:
● вежби
Место реализације наставе
●  часови вежби се реализују у фитнес сали, 

теретани, базену.

Препоруке за реализацију наставе
●  Инерактивна настава
●  Аудио-визуелна наставна средства
●  Помоћно-трхничка наставна средства 

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
● праћење остварености исхода- усмено 
излагање
● тест знања
● активност на часу
● активност и успешност на часу вежби

Назив модула: Култура и естетика
Трајање модула: 6 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

● Развијање свести о значају 
културе и добре комуникације;
●  Прихватање лепоте као 

субјективног доживљаја;
●  Усвајање и примена начина 

ослобађања од стреса;
●  Примена здравог стила 

живота.

●  уме правилно да се опходити и 
комуницира са клијентом;

●  разуме појам естетике;
●  примени поступке опуштања.

Вежбе:

●  Појам културе, начин опхођења и 
комуникација са клијентом;

●  Појам естетике, лепота је субјективни 
доживљај;

●  Суочавање са стресом и поступци опуштсња;
●  Релаксација;
●  Аутогени тренинг.

На почетку модула ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе, односно учења, 
планом рада и начинима оцењивања

Реализација наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  вежбе (6 часова)

Место реализације наставе
●  теоријска настава се реализује у учионици

Препоруке за реализацију наставе
●  Инерактивна настава
●  Аудио-визуелна наставна средства

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
● праћење остварености исхода- усмено 
излагање
● тест знања
● активност на часу

5. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
–  Сви стручни предмети
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На основу члана 92. став 2. Закона о основама система обра-

зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – 
др. закон и 10/19), 

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

П РА В И Л Н И К

о допуни Правилника о ближим условима у погледу 
простора, опреме и наставних средстава за остваривање 

наставних планова и програма образовања и 
васпитања за стручне предмете за образовне профиле у 
трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним 

школама у подручју рада Здравство и социјална 
заштита

Члан 1.
У Правилнику о ближим условима у погледу простора, 

опреме и наставних средстава за остваривање наставних плано-
ва и програма образовања и васпитања за стручне предмете за 
образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању 
у стручним школама у подручју рада Здравство и социјална за-
штита („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 17/15), 
после дела: „НОРМАТИВ У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И 
НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ III И IV 
СТЕПЕНА СТРУЧНЕ СПРЕМЕ У СТРУЧНИМ ШКОЛАМА ЗА 
ПОДРУЧЈЕ РАДА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА”, 
додаје се део: „НОРМАТИВ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПО-
ГЛЕДУ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА 
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И 
ВАСПИТАЊА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРО-
ФИЛ ЗУБНИ ТЕХНИЧАР”, који је одштампан уз овај правилник и 
чини његов саставни део.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гла-
снику”.

Број 110-00-218/2019-03
У Београду, 10. јула 2019. године

Министар,
Младен Шарчевић, с.р.

НОРМАТИВ  
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, 

ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 
ПЛАНА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА 
СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ЗУБНИ 

ТЕХНИЧАР

1. УЧИОНИЦЕ ОПШТЕ НАМЕНЕ
За наведени образовни профил предвиђене учионице за реа-

лизацију програмских садржаја предмета:
– Морфологија зуба
– Технологија зуботехничког материјала
– Фиксна протетика I, II, III
– Тотална протеза
– Парцијална протеза
– Ортодонтски апарати

Р.б. Назив Јед. мере Количина
1. Сто за ученика ком. 1 на 2 ученика у 

одељењу
2. Столица за ученика ком. 1 по ученику у 

одељењу
3. Сто за наставника ком. 1

Р.б. Назив Јед. мере Количина
4. Полица за одлагање модела и макета ком. 1
5. Столица за наставника ком. 1
6. Ормар ком. 1
7. Бела табла ком. 1
8. Паметна табла ком. 1
9. Корпа за отпатке ком. 1
10. Чивилук за одлагање одеће ком. 1
11. Рачунар ком. 1

Напомена: Омогућити приступ интернету

2. БЛОК ПРОСТОРИЈА ЗА ПРАКТИЧНУ НАСТАВУ
За потребе образовног профила зубни техничар у подручју 

рада здравство и социјална заштита овај блок чине: специјализова-
не учионице – лабораторије за остваривање  практичне наставе за 
наведени образовни профил, кабинет за наставнике, просторија за 
складиштење материјала/гипс сала и гардероба за ученике.

2.1. Опрема специјализоване учионице – лабораторије за 
практичну наставу

У погледу простора и опреме примењује се норматив зајед-
нички за све специјализоване учионице – кабинете у овом подруч-
ју рада

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УЧИОНИЦЕ/ЛАБОРАТОРИЈЕ НА-
МЕЊЕНЕ ЗА ПРЕДМЕТЕ:

– Морфологија зуба 
– Фиксна протетика I, II, III
– Тотална протеза
– Парцијална протеза
– Ортодонтски апарати
2.1. Заједничка опрема за учионице/лабораторије

Р.б. Назив Јед. мере Количина
1. Радни сто за ученика ком. 1 на 2 ученика у 

групи
2. Столица за ученика ком. 1 по ученику у 

групи
3. Радни сто за наставника ком. 1
4. Рачунар ком. /
5. Видео пројектор ком. 1
6. Слике, фотографије, цртежи ком.
7. Полица за одлагање модела и макета ком. 2
8. Столица за наставника ком. 1
9. Ормар ком. 1
10. Бела табла/Паметна табла ком. 1
11. Застори за прозоре ком. 1 по прозору
12. Изложбени пано ком. 2–5 комада
13. Корпа за отпатке ком. 2
14. Чивилук за одлагање одеће ком. 1
11. Рачунар ком. 3
12. Приручна апотека за прву помоћ ком. 1

13. Плакати и упутства (заштита на раду, прва 
помоћ)

ком. 1

Напомена: Омогућити приступ интернету

3. ПОМОЋНА НАСТАВНА ПРОСТОРИЈА – КАБИНЕТ ЗА 
НАСТАВНИКЕ

Према потреби и могућностима, у зависности од величине 
школе, треба обезбедити једну или више помоћних наставних про-
сторија. Користе се за стручне разговоре и договоре наставника, при-
прему задатака, консултације и индивидуални рад са ученицима.

3.1. Опрема кабинета
Р.б. Назив Јед. мере Количина
1. Сто за 6–12 особа ком. 1 
2. Столица ком. 12
3. Ормар са преградама за одлагање ученичких 

радова
ком. 1

4. Рачунар ком. 1
5. Слике, фотографије, цртежи ком.
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Р.б. Назив Јед. мере Количина
6. Бела табла ком. 1
7. Завесе ком. За све прозоре
8. Корпа за отпатке ком. 1
9. Чивилук за одлагање одеће ком. 1

Напомена: Омогућити приступ интернету

4. НАСТАВНА СРЕДСТВА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ
4.1. ЗАЈЕДНИЧКА НАСТАВНА СРЕДСТВА

Р.б. Врста и назив наставног средства Јед. мере Кол. Напомена

1.
Рачунар ком. 1–3

За учионицу и 
лабораторијуВидео пројектор са пројекционим 

платном
ком. 1

2.

Одобрени уџбеници ком. 1
Литература различитих аутора ком. 1–5
Нормативи ком. 1
Стандарди ком. 1
Обрасци ком. 1
Енциклопедије ком. 1–5
Образовни софтверски пакети ком. 1–5
Наставни филмови ком. 1–5

4.2. ПОСЕБНА НАСТАВНА СРЕДСТВА ЗА СТРУЧНЕ 
ПРЕДМЕТЕ

Предмети: 
– Морфологија зуба
– Технологија зуботехничког материјала
– Фиксна протетика I, II, III
– Тотална протеза
– Парцијална протеза
– Ортодонтски апарати
Материјали за теоријску наставу;

Р.б. Врста и назив наставног средства Јед. мере Кол. Напомена
Шеме, графици и слике

1.

Слике, фотографије и цртежи зуба, 
зубних пресека, зубних надокнада 
(круница и мостова), фиксних 
и мобилних апарата и делова, 
технологије израде, материјала, 
апарата и инструмената

ком. 32

ДВД, филмови

2.

Филмови о фиксним, мобилним и 
ортодонтским апаратима и о фазама и 
технологији израде зубних тоталних 
и парцијалних протеза, круница и 
мостова у конвенционалној и CAD/
CAM и 3D технологији

ком. 1–5

Материјали за практичну наставу 
Предмети: 
– Морфологија зуба
– Фиксна протетика I, II, III
– Тотална протеза
– Парцијална протеза
– Ортодонтски апарати

Р.б. Врста и назив наставног средства Јед. мере Кол. Напомена
Шеме, графици и слике

1.

Слике, фотографије и цртежи зуба, 
зубних пресека, зубних надокнада 
(круница и мостова), фиксних и 
мобилних апарата и делова

ком. 32

Модели

2.

Модели: увезани модели појединих 
зуба, модели фиксних, мобилних и 
ортодонтских апарата или делова 
и пресека модела по фазама израде 
зубних протеза, круница и мостова, 
модели израђени у CAD/CAM 
технологији, модели израђени 3D 
принтингом

ком. 16

Р.б. Врста и назив наставног средства Јед. мере Кол. Напомена
ДВД, филмови

3.

Филмови о фиксним, мобилним и 
ортодонтским апаратима и о фазама и 
технологији израде зубних тоталних 
и парцијалних протеза, круница и 
мостова у ковенционалној и CAD/
CAM и 3D технологији

ком. 1–5

Опрема
4. Зуботехнички сто (комплет) ком. 16

5. Зуботехнички насадник са 
микромотором ком. 4

6. Уређај за паралелно фиксирање 
кочића у отисак ком. 1

7. Вибратор лабораторијски ком. 2

8. Електрична тестерица за сечење 
готовог гипсаног модела ком. 1

9. Вага, прецизна и стабилна ком. 1
10. Решо на бутан – гас са два горионика ком. 1

11. Пескара за уклањање масе за улагање 
са круница и мостова ком. 1

12.
Електрични апарат за обрезивање 
модела од гипса и масе за улагање 
(тример апарат)

ком. 1

13. Електрична пећ за предгрејавање 
кивета ком. 1

14. Електрична пећ за жарење кивета ком. 1

15.
Апарат за електрично топљење и 
ливење
метала (индукциони апарат) 

ком. 1

16. Апарат за полимеризацију акрилата 
са термостатом ком. 1

17.

Лабораторијски електромотор за 
полирање готових протетских радова 
са филтер-системом (усисивач) и 
заштитном кутијом (полир-мотор)

ком. 1

18. Апарат за полимеризацију акрилата 
под притиском ком. 1

19. Хидраулична преса ком. 1

20.
Апарат за мешање гипса и масе за 
улагање у вакуум условима (вакуум-
мешалица)

ком. 1

21. Апарат за вађење масе за улагање из 
кивета ком. 1

22. Паралелометар с елементима ком. 1

23. Електрична тестерица за сечење 
готовог гипсаног модела ком. 1

24. Уређај за испирање воска ком. 1
25. Апарат за фрезовање ком. 1

26. Апарат за чишћење објекта 
ултразвуком ком. 1

27. Апарат за светлосну полимеризацију ком. 1

28. Апарат за чишћење објекта воденом 
паром (парочистач) ком. 1

29. Умакалица за израду воштаних 
капица ком. 1

30. Компресор – станица ком. 1
31. Усисивач за радни сто (аспиратор) ком. 1
32. Апарат за топљење желатина ком. 1

33. Апарат за импрегнацију и сушење 
модела од масе за улагање ком. 1

34.

Апарат са брзоходним мотором за 
сечење ливних канала са системом 
за осветљавање, усисавањем и 
заштитником за очи

ком. 1

35.

Електрични брзоходни мотор 
двострани за померање са системом 
за осветљавање, усисавање и 
заштитом за очи

ком. 1

36. Апарат за електромеханичку обраду 
скелетираних протеза ком. 1

37. Апарат за електролитичко полирање ком. 1
38. Паралелометар с елементима ком. 1
39. Апарат за одмашћивање протеза ком. 1
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Р.б. Врста и назив наставног средства Јед. мере Кол. Напомена

40. Електрична вакуум – пећ за печење 
порцулана са компресором ком. 1

41. Пескара (мала) за уклањање масе за 
улагање, фино пескирање ком. 1

42. Велика лупа с постољем и светлосним 
уређајем ком. 1

5
На основу члана 67. став 1. Закона о основама система обра-

зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – 
др. закон и 10/19), 

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси 

П РА В И Л Н И К

о допунама Правилника о плану и програму наставе 
и учења општеобразовних предмета средњег стручног 

образовања у подручју рада Геодезија и грађевинарство

Члан 1.
У Правилнику о плану и програму наставе и учења општео-

бразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада 
Геодезија и грађевинарство („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, број 7/18), после плана и програма наставе и учења за 
образовни профил грађевински техничар, додаје се план и про-
грам наставе и учења за образовни профил руковалац грађевин-

ском механизацијом, који је одштампан уз овај правилник и чини 
његов саставни део.

Члан 2.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања 
и васпитања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у струч-
ној школи за подручје рада Геодезија и грађевинарство („Службе-
ни гласник РС – Просветни гласник”, бр. 8/93, 1/94, 6/95, 5/98, 
4/02, 5/03, 6/05, 3/08, 5/11, 7/12, 5/13, 11/13, 14/13, 13/15 – др. пра-
вилник, 18/15 и 7/18), у делу који се односи на наставни план и на-
ставни програм општеобразовних предмета за образовни профил 
руковалац грађевинском механизацијом.

Члан 3.
Ученици уписани у средњу школу закључно са школском 

2018/2019. годином у подручју рада Геодезија и грађевинарство за 
образовни профил руковалац грађевинском механизацијом, у тро-
годишњем трајању, стичу образовање по наставном плану и про-
граму који је био на снази до ступања на снагу овог правилника 
– до краја школске 2021/2022. године.

Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гла-
снику”, а примењује се од школске 2019/2020. године.

Број 110-00-133/2019-03
У Београду, 27. јуна 2019. године 

Министар,
Младен Шарчевић, с.р.
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A2: Листа изборних програма

Рб Листа изборних програма
РАЗРЕД

I II III
204Општеобразовни програми

1. Музичка култура 1 1
2. Историја (одабране теме) 1 1
3. Изабрани спорт 1

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни предмети, изборни програми и активности

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА I РАЗРЕД 
часова

II РАЗРЕД 
часова

III РАЗРЕД 
часова

УКУПНО 
часова

Час одељенског старешине 70 70 62 202
Додатна настава* до 30 до 30 до 30 до 90
Допунска настава * до 30 до 30 до 30 до 90
Припремна настава* до 30 до 30 до 30 до 90

* Ако се укаже потреба за овим облицима рада

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

I РАЗРЕД 
часова

II РАЗРЕД 
часова

III РАЗРЕД 
часова

Екскурзија до 3 дана до 5 дана до 5 наставних дана
Језик националне мањине са елементима националне културе 2 часа недељно
Други страни језик 2 часа недељно
Други предмети* 1–2 часа недељно
Стваралачке и слободне активности ученика (хор, секције, техничке, хуманитарне,  
спортско-рекреативне и друге активности) 30–60 часова годишње

Друштвене активности – ученички парламент, ученичке задруге 15–30 часова годишње

Поред наведених предмета школа може да организује, у складу са опредељењима ученика, наставу из предмета који су утврђени 
планом наставе и учења других образовних профила истог или другог подручја рада, или у плановима наставе и учења гимназије.

Остваривање плана програма наставе и учења

 I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД
Разредно-часовна настава 35 35 31
Менторски рад (настава у блоку, пракса) 2 2 3
Обавезне ваннаставне активности 2 2 2
Завршни испит 3
Укупно радних недеља 39 39 39

Подела одељења у групе

разред предмет/модул
годишњи фонд часова

број ученика у групи – до
вежбе практична настава настава у блоку

I Рачунарство и информатика 70   15
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А1: Обавезни општеобразовни предмети

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Годишњи фонд часова: 105
Разред: Први

Циљеви учења:

–  Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику;
–  Развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног (стандардног) језика у усмeном и писаном изражавању;
–  Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања, као и неговање културе дијалога;
–  Оспособљавање за ефикасно комуницирање;
–  Упознавање књижевне уметности;
–  Унапређивање знања о сопственој култури и културама других народа;
–  Развијање хуманистичког и књижевног образовања на најбољим делима српске и светске културне баштине;
–  Упућивање ученика на истраживачки и критички однос према књижевности;
–  Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности;
–  Развијање трајног интересовања за нова сазнања.

ТЕМА ЦИЉ
ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 
ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Увод у проучавање 
књижевног дела

●  Увођење ученика у 
свет књижевног дела и 
књижевност као науку и 
уметност

●  разликује врсте уметности и 
њихова изражајна средства

●  објасни појам и функцију 
књижевности као уметности и 
однос књижевности и других 
уметности

●  наведе научне дисциплине које се 
баве проучавањем књижевности

●  увиђа разлику између усмене и 
писане књижевности

●  разликује књижевне родове и 
врсте

●  одреди тему, мотив, сиже, фабулу, 
лик и идеју у књижевном делу

●  износи своје утиске и запажања о 
књижевном делу, тумачи његове 
битне чиниоце и вреднује га

●  Врсте уметности, подела уметности
●  Књижевност као уметност, 

књижевност и друге уметности
●  Историја књижевности, теорија 

књижевности, књижевна критика
●  Лирика као књижевни род: народна 

лирска песма и уметничка лирска 
песма по избору

●  Епика као књижевни род: епска 
народна песма (предлог „Кнежева 
вечера”), приповетка по избору 
и роман (предлог Драгослав 
Михаиловић „Кад су цветале тикве”)

●  Драма као књижевни род: драма по 
избору 

●  Процена остварености исхода – тест

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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе:
●  теоријска настава (105 часова)

Место реализације наставе
●  Теоријска настава се реализује у 

учионици

Препоруке за реализацију наставе
● Приликом обраде драмског дела 
могућност посете позоришној представи 
и гледање снимка позоришне представе, 
а након тога разговор о драмском тексту 
и његовој позоришној реализацији. 
Такође је ову наставну тему могуће 
обрађивати током целе школске године, 
па на пример структуру и одлике 
драмског дела обрадити на примеру 
„Ромеа и Јулије”, а структуру и одлике 
лирске и епске народне песме обрадити 
током реализације теме Народна 
књижевност
●  Народна књижевност се може 

обрадити по мотивима (рад у групама)

Прећење и вредновање
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз:
1. праћење остварености исхода
2. тестове знања
3. тестове практичних вештина

Оквирни број часова по темама
●  Увод у проучавање дела (14 часова)
●  Књижевност старог века (12 часова)
●  Средњовековна књижевност (12 

часова)
●  Народна књижевност (12 часова)
●  Хуманизам и ренесанса (10 часова)
●  Општи појмови о језику (7 часова)
●  Фонетика (9 часова)
●  Правопис (9 часова)
●  Култура изражавања (20 часова)

Књижевност старог 
века

●  Упознавање ученика 
са митологијом, 
репрезентативним 
делима старог века и 
њиховим значајем за 
развој европске културе

●  објасни значај митологије за 
античку књижевност и развој 
европске културе

●  наведе имена аутора, називе 
обрађених дела и класификује их 
по културама којима припадају, 
књижевним родовима и врстама

●  објасни универзалне поруке 
књижевности старог века

●  Сумерско-вавилонска књижевност: Еп 
о Гилгамешу (анализа одломка)

●  Митови: о Танталу, Сизифу, Нарцису; 
митови о Троји: Парисов суд, Одисеј и 
Пенелопа, Ахил, Едип…

●  Хеленска књижевност: Хомер: 
Илијада (одломак)

●  Софокле: Антигона (одломак)
●  Стари и Нови завет (текстови по 

избору)
●  Процена остварености исхода 

Средњовековна 
књижевност

●  Упознавање са 
споменицима 
јужнословенске културе, 
развојем писма и језика, 
делима средњовековне 
књижевности

●  наведе најзначајније споменике 
јужнословенске културе, језик, 
писмо и век у ком су настали

●  именује ауторе и дела
●  разуме поетику жанрова 

средњовековне књижевности 
●  лоцира обрађене текстове у 

историјски контекст
●  објасни значај средњовековне 

књижевности за српску културу

●  Почеци словенске писмености: 
Црноризац Храбар : „Слово о 
писменима”

●  Рад Ћирила и Методија
●  Словенска писма и развој књижевног 

језика
●  Најстарији споменици јужнословенске 

културе
●  Свети Сава : „Житије светог Симеона” 

(одломак)
●  Јефимија: „Похвала кнезу Лазару”
●  Деспот Стефан Лазаревић; „Слово 

љубве”
●  Процена остварености исхода – тест

Народна књижевност ●  Указивање на народну 
књижевност као израз 
колективног мишљења 
и осећања, ризницу 
народних обичаја, 
чувара моралног и 
националног кодекса

●  разликује лирске, епске и лирско-
епске песме

●  уочи одлике усмене уметности 
речи (колективност, варијантност, 
формулативност)

●  процењује етичке вредности 
изнете у делима народне 
књижевности

●  тумачи ликове, битне мотиве, 
фабулу, сиже, композицију и 
поруке у одабраним делима

●  упореди уметничку 
интерпретацију стварности и 
историјске чињенице

●  Врсте народне књижевности
●  Лирска народна песма „Овчар и 

девојка”, „Зао господар” (предлог)
●  Епска народна песма
„Бановић Страхиња”, Марко пије уз 
Рамазан вино”, „Бој на Мишару”
●  Лирско-епске песме
(по избору)
●  Народне проза
(бајка по избору)
●  Кратке народне прозне врсте
(избор)
●  Процена остварености исхода
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Хуманизам и 
ренесанса

●  Упознавање са поетиком 
хуманизма и ренесансе, 
њеним најзначајниjим 
представницима и 
књижевним делима

●  наведе најзначајније 
представнике и њихова дела

●  објасни значење појмова 
хуманизам и ренесанса

●  наводи и на обрађеним делима 
образлаже одлике епохе

●  упореди вредности средњег века 
са вредностима хуманизма и 
ренесансе

●  Поетика хуманизма и ренесансе, 
најзначајнији представници

●  Франческо Петрарка: „Канцонијер” 
(избор сонета)

●  Ђовани Бокачо: „Декамерон” 
(приповетка по избору) или Данте 
Алигијери „Пакао” (приказ дела, 
одломак)

●  Вилијам Шекспир: „Ромео и Јулија”
●  Сервантес: „Дон Кихот” (одломак)
●  Процена остварености исхода

Општи појмови о 
језику 

●  Указивање на 
проучавање језика као 
система, упознавање 
са његовом функцијом, 
друштвеном 
условљеношћу и 
историјским развојем

●  објасни функцију језика и појам 
језичког знака

●  разуме природу модерног 
књижевног (стандардног) језика

●  наведе фазе развоја књижевног 
језика до 19. века

●  наведе дисциплине које се баве 
проучавањем језичког система

●  Место језика у људском друштву, 
битна својства језика, језик и 
комуникација

●  Књижевни језик, језичка норма и 
стандардизација

●  Језички систем и науке које се њиме 
баве

●  Књижевни језици код Срба до 19. века
●  Процена остварености исхода

Фонетика ●  Стицање знања из 
области фонетике 
(фонологије) књижевног 
језика и способности да 
се та знања примене у 
говору и писању

●  правилно изговара гласове и 
акценте књижевног језика

●  разликује гласовне алтернације

●  Фонетика и фонологија
●  Гласови књижевног језика и њихов 

изговор
●  Гласовне алтернације сугласника 

(звучних и безвучних; с:ш, з:ж, н:м; 
к,г,х:ч,ж,ш и к,г,х:ц,з,с; алтернације 
ненепчаних са предњонепчаним 
сугласницима), самогласника 
(промена о у е и умекшаност 
сугласника, непостојано а, промена 
сонанта л у вокал о) и упрошћавање 
сугласничких група са правописним 
решењима

●  Акценти књижевног језика 
●  Процена остварености исхода – тест

Правопис ●  Оспособљавање 
ученика да пишу у 
складу са правописном 
нормом

●  уме да се служи правописом
●  примени знања о гласовним 

алтернацијама у складу са 
језичком нормом

●  примени употребу великог и 
малог слова у складу са језичком 
нормом

●  подели речи на крају реда у 
складу са језичком нормом

●  Главне норме писања великог и 
малог слова (на почетку реченице, 
наслови и натписи, властита имена, 
имена народа, географски појмови, 
небеска тела, празници, установе и 
организације, присвојни придеви на 
–ов и –ин, куртоазна употреба великог 
слова, вишечлана имена земаља и 
остала вишечлана имена, помоћне 
речи у именима, називи серијских и 
апстрактних појмова, звања, титуле…)

●  Подела речи на крају реда
Култура изражавања ●  Оспособљавање 

ученика да користе 
различите облике 
казивања и 
функционалне стилове

●  опише стања, осећања, 
расположења, изрази ставове, 
донесе закључке у усменом и 
писаном изражавању

●  разликује функционалне стилове
●  препозна и примени 

одлике разговорног и 
књижевноуметничког 
функционалног стила

●  попуњава формуларе, уплатнице, 
захтеве и слично у складу са 
језичком нормом

●  Језичке вежбе
●  Стилске вежбе
●  Врсте функционалних стилова- 

основне одлике
●  Разговорни функционални стил
●  Књижевноуметнички функционални 

стил
●  Попуњавање формулара, захтева, 

уплатница и сл.
●  Школски писмени задаци 4 х2+2
●  Домаћи задаци

Кључне речи садржаја: античка књижевност; средњовековна књижевност; народна књижевност; књижевност хуманизма и ренесан-
се; фонетика

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Годишњи фонд часова: 70
Разред: Други

ТЕМА ЦИЉ
ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 
ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Барок, класицизам, 
просветитељство

●  Упознавање са 
европским културним, 
духовним и мисаоним 
тенденцијама 17. и 
18. века и њиховим 
утицајима на српску 
књижевност

●  наведе особености барока, 
класицизма и просветитељства 
и њихове представнике у 
књижевности

●  препозна на обрађеним делима 
одлике просветитељства

●  објасни значај Доситејевог рада 
за српску културу и књижевност

●  направи паралелу у обради истих 
мотива у европској и српској 
књижевности

●  Барок и класицизам; поетика, главни 
представници у нашој и европској 
књижевности

●  Молијер: „Тврдица”
●  Просветитељство у Европи и код нас
●  Књижевно-просветитељски рад 

Доситеја Обрадовића
●  Доситеј Обрадовић: „Живот и 

прикљученија” (одломци)
●  Јован Стерија Поповић: „Тврдица” 

(одломци)
●  Процена остварености исхода

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

Облици наставе и учења
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе:
●  теоријска настава (70 часова)

Место реализације наставе и учења
●  Теоријска настава се реализује у 

учионици
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Романтизам ●  Упознавање са 
поетиком романтизма, 
представницима и 
делима европске и 
српске књижевности

●  наведе представнике романтизма 
и њихова дела

●  уочава и образлаже одлике 
романтизма

●  изнесе свој суд о књижевним 
делима користећи стечена знања 
и сопствена запажања

●  препозна и усвоји вредности 
националне културе и разуме/
поштује културне вредности 
других народа

●  Романтизам у Европи и код нас (појам, 
особености, значај, представници)

●  Пушкин: „Цигани” (одломак)
●  Хајне: „Лорелај” или Ш. Петефи: 

„Слобода света” 
●  Вук Караџић – рад на реформи језика 

и правописа, рад на сакупљању 
народних умотворина, лексикографски 
рад

●  Значај 1847. године
●  Петар Петровић Његош: 

Хуманистичко-филозофске мисли 
„Горског вијенца” (тумачење гномских 
израза по избору)

●  Бранко Радичевић: „Кад млидија` 
умрети”

●  Ђура Јакшић: „На Липару” 
●  Јован Јовановић Змај: „Ђулићи” и 

„Ђулићи увеоци” (избор)
●  Лаза Костић: „Santa Maria della Salute”
●  Процена остварености исхода

Препоруке за реализацију наставе и 
учења
●  Могућност гледања екранизације 

неких од дела реалистичке 
књижевности

Прећење и вредновање
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз:
4. праћење остварености исхода
5. тестове знања

Оквирни број часова по темама
●  Барок , класицизам, просветитељство 

(11 часова)
●  Романтизам (14 часова)
●  Реализам (13 часова)
●  Морфологија са творбом речи (10 

часова)
●  Правопис (9 часова)
●  Култура изражавања (13 часова)

Реализам ●  Упознавање са 
поетиком реализма, 
представницима и 
делима европске и 
српске књижевности

●  наведе представнике правца и 
њихова дела

●  дефинише одлике реализма 
и препозна их на обрађеним 
књижевним делима

●  тумачи уметнички свет и 
стваралачке поступке у структури 
обрађених дела

●  Реализам у Европи и код нас (појам, 
особености, значај, представници)

●  Балзак: „Чича Горио” (одломци по 
избору)

● Гогољ: „Ревизор” (одломак)
●  Милован Глишић: „Глава шећера“
●  Лаза Лазаревић: „Ветар”
●  Радоје Домановић: „Данга”
●  Симо Матавуљ: „Поварета” 
●  Бранислав Нушић: „Госпођа 

министарка” 
●  Војислав Илић: „Сиво, суморно небо” 
●  Процена остварености исхода

Морфологија са 
творбом речи

●  Систематизовање 
знања о врстама речи, 
њиховим облицима и 
основним правилима 
грађења речи

●  одреди врсту речи и граматичке 
категорије

●  употреби у усменом и писаном 
изражавању облике речи у складу 
са језичком нормом

●  препозна просте, изведене и 
сложене речи

●  препозна основне принципе 
творбе речи

●  Морфологија у ужем смислу
●  Врсте речи
●  Именске речи и њихове граматичке 

категорије
●  Глаголи. Граматичке категорије 

глагола
●  Прилози, предлози, везници, речце, 

узвици
●  Основни појмови о извођењу речи 
●  Основни појмови о творби сложеница 

и полусложеница.
●  Процена остварености исхода

Правопис ●  Оспособљавање 
ученика да пишу у 
складу са правописном 
нормом

●  примени правила одвојеног 
и састављеног писања речи у 
складу са језичком нормом

●  Спојено и одвојено писање речи
(писање бројева и изведеница од њих, 
писање заменица и заменичких прилога, 
спојеви предлога и других речци, 
глаголи и речце, писање негације)
● Основна правила спојеног, 
полусложеничког и одвојеног писања

Култура изражавања ●  Оспособљавање 
ученика да теоријска 
знања из граматике и 
правописа примењује 
у усменом и писаном 
изражавању у складу са 
језичком нормом, 

●  Оспособљавање 
ученика да користе 
различите облике 
казивања и 
функционалне стилове

●  изражава размишљања и 
критички став према проблемима 
и појавама које намећу 
књижевни текстови али су и део 
свакодневног живота

●  примени одлике новинарског 
стила

●  Лексичке вежбе
●  Стилске вежбе
●  Домаћи задаци
●  Школски писмени задаци 2х2+2
●  Писање вести, извештаја, интервјуа 

и других облика новинарског 
изражавања

●  Милутин Миланковић: „Кроз васиону 
и векове” 

Кључни појмови садржаја: барок; класицизам; просветитељство; романтизам; реализам; морфологија 
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СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Годишњи фонд часова: 62
Разред: Трећи

ТЕМА ЦИЉ
ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 
ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Модерна ●  Упознавање 
са основним 
одликама модерне, 
представницима и 
њиховим делима

●  наведе одлике правца, 
представнике и њихова дела

●  анализира одабрана дела, износи 
запажања и ставове

●  Одлике симболизма и импресионизма
●  Шарл Бодлер: „Албатрос” 
● Богдан Поповић: „Предговор 
Антологији новије српске лирике”
●  Алекса Шантић: „Претпразничко 

вече”
●  Јован Дучић: „Благо цара Радована” 

(избор) или песма по избору
●  Милан Ракић: „Долап” или „Јасика”
●  В. П. Дис: „Можда спава” ли С. 

Пандуровић: „Светковина” 
●  Б. Станковић: дело по избору
●  Процена остварености исхода

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

Облици наставе и учења
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе:
●  теоријска настава (62 часа)

Место реализације наставе и учења
●  Теоријска настава се реализује у 

учионици

Препоруке за реализацију наставе и 
учења
 

Праћење и вредновање
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз:
1.праћење остварености исхода
2.тестове знања

Оквирни број часова по темама
●  Модерна (10 часова)
●  Међуратна књижевност (10 часова)
●  Савремена књижевност (9 часова)
●  Лексикологија (7 часова)
●  Синтакса (7 часова)
●  Правопис (7 часова)
●  Култура изражавања (12 часова)

Међуратна 
књижевност

●  Упознавање ученика 
са одликама међуратне 
књижевности, 
представницима и 
делима

●  наведе одлике праваца, 
представнике и њихова дела

●  анализира одабрана дела, износи 
запажања и ставове

●  Одлике међуратне књижевности и 
представници у светској и српској 
књижевности

●  Тагоре: „Градинар“ (избор)” 
●  Душан Васиљев: „Човек пева после 

рата”
●  Милутин Бојић: „Плава гробница“
●  Милош Црњански: „Сеобе I” 

(одломак)
●  Иво Андрић: „ Мост на Жепи” или 

приповетка по избору
●  Растко Петровић: „Људи говоре” или 

И. Андрић: „Еx Ponto”
●  Процена остварености исхода

Савремена 
књижевност 

●  Упознавање ученика 
са одабраним делима 
савремене књижевности 

●  изнесе своје утиске о прочитаним 
делима савремене српске 
књижевности

●  уочи одлике савремене 
књижевности на прочитаним 
делима

●  уочи разлику између књижевног 
дела и његове интерпретације 
у филмској и позоришној 
уметности

● Савремена српска књижевност
 у другој половини 20. века
●  Савремена поезија – (по избору 

обрадити песму Васка Попе, 
Миодрага Павловића или Десанке 
Максимовић)

●  Савремена проза – Иво Андрић: 
„Проклета авлија” 

●  Савремена драма – Душан Ковачевић: 
драма по избору

●  Процена остварености исхода
Лексикологија ●  Упознавање ученика са 

основама лексикологије
●  препозна и одреди вредност 

лексеме
●  наведе примере синонима, 

антонима, хомонима, жаргона…

●  Синонимија
●  Хомонимија
●  Антонимија
●  Полисемија
●  Састав лексике српског књижевној 

језика
●  Дијалектизми
●  Архаизми и историзми
●  Вулгаризми
●  Неологизми
●  Жаргонизми
●  Термини
●  Фразеологизми
●  Евалуавија – тест

Синтакса ●  Систематизовање знања 
о синтакси

●  одреди синтаксичке јединице у 
реченици

●  препозна типове зависних, 
независних реченица и 
напоредних конструкција

●  Синтаксичке јединице
●  Основне реченичне и синтагматске 

конструкције
●  Систем зависних реченица
●  Систем независних реченица
●  Напоредне конструкције

Правопис ●  Оспособљавање 
ученика за 
примењивање знања 
из језика и правописа 
у складу са језичком 
нормом

●  примени правописне знаке у 
складу са језичком нормом

●  употреби интерпункцију у складу 
са језичком нормом

●  примењује правописна правила у 
писању скраћеница

●  Правописни знаци
●  Општа правила интерпункције у 

реченици
●  Скраћенице
●  Процена остварености исхода
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Култура изражавања ●  Оспособљавање 
ученика да теоријска 
знања из граматике и 
правописа примењују 
у усменом и писаном 
изражавању

●  Оспособљавање 
ученика да попуњавају 
административне 
обрасце у складу са 
језичком нормом и 
користе функционални 
адмистративни стил 

●  износи став, користи аргументе 
и процењује опште и сопствене 
вредности у усменом и писаном 
изражавању

●  примени одлике 
административног стила

●  примени вештину комуникације у 
ситуацијама везаним за струку 

●  Лексичке вежбе
●  Стилске вежбе
●  Домаћи задаци
●  Говорне вежбе
●  Школски писмени задаци 2х2+2
●  Писање молбе, жалбе, биографије…

Кључни појмови садржаја: модерна; међуратна књижевност; савремена књижевност; синтакса; лексикологија 

СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК

Програм наставе и учења предмета Српски као нематерњи језик остварује се у складу са Правилником о наставном плану и програ-
му образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама („Просветни гласник”, бр. 6/90, 4/91, 7/93 – др. 
правилник, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/002, 5/03, 10/03, 24/04, 3/05, 6/05, 11/05, 6/06, 12/06, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09, 5/10, 8/10 
– исправка, 11/13, 14/13, 5/14, 5/14, 3/15, 11/16 и 13/18).

СТРАНИ ЈЕЗИК 

Циљ предмета: 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.

Годишњи фонд часова: 70
Разред: Први

ЦИЉ
ИСХОДИ НА КРАЈУ ПРВОГ 

РАЗРЕДА
Ученик ће бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНЕ ТЕМЕ
ОПШТЕ И СТРУЧНЕ

( 80% + 20%)
КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ

СЛУШАЊЕ
Оспособљавање ученика за 
разумевање усменог говора

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

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

●  Разуме бројеве (цене, мере, тачно 
време и др.)

OПШТЕ ТЕМЕ
●  Свакодневни живот (организација времена, 

послова, слободно време )
●  Храна и здравље (навике у исхрани, 

карактеристична јела и пића у земљама 
света )

●  Познати градови и њихове знаменитости
●  Спортови и позната спортска такмичења
●  Живот и дела славних људи ХХ века (из 

света науке, културе )
●  Медији (штампа, телевизија )
●  Интересантне животне приче и догађаји 
●  Свет компјутера (распрострањеност и 

примена )

СТРУЧНЕ ТЕМЕ

●  Основна стручна терминологија 
●  Примена информационих технологија у 

домену струке
●  Основе пословне комуникације и 

коресподенције (пословна преписка и 
комуникација у писаној и усменој форми)

●  Мере заштите и очувања радне и животне 
средине 

Напомена: Стручне теме треба распоредити 
по разредима тако да буду у корелацији са 
садржајима који се обрађују из стручних 
предмета. 

1. Представљање себе и других
2. Поздрављање (састајање, растанак; 
формално, неформално, специфично по 
регионима)
3. Идентификација и именовање особа, 
објеката, боја, бројева итд.)
4. Давање једноставних упутстава и команди 
5. Изражавање молби и захвалности
6. Изражавање извињења
7. Изражавање потврде и негирање
8. Изражавање допадања и недопадања
9. Изражавање физичких сензација и потреба
10. Исказивање просторних и временских 
односа 
11. Давање и тражење информација и 
обавештења
12. Описивање и упоређивање лица и предмета
13. Изрицање забране и реаговање на забрану
14. Изражавање припадања и поседовања
15. Скретање пажње
16. Тражење мишљења и изражавање слагања 
и неслагања
17. Тражење и давање дозволе
18. Исказивање честитки
19. Исказивање препоруке 
20. Изражавање хитности и обавезности
21. Исказивање сумње и несигурности

ЧИТАЊЕ
Оспособљавање ученика за 
разумевање прочитаних текстова 

●  У непознатом тексту препознаје 
познате речи, изразе и реченице (нпр. 
У огласима, на плакатима)

● разуме општи садржај и смисао 
краћих текстова (саопштења, формулара 
са подацима о некој особи, основне 
команде на машинама/компјутеру, 
декларације о производима, упутства за 
употребу и коришћење)

ГОВОР
Оспособљавање ученика за 
кратко монолошко излагање и 
за учешће у дијалогу на страном 
језику

●  Употребљава једноставне изразе 
и реченице да би представио 
свакодневне, себи блиске личности, 
активности, ситуације и догађаје

ПИСАЊЕ
Оспособљавање ученика 
за писање краћих текстова 
различитог садржаја

●  Саставља кратак текст о одговарајућој 
теми

●  Пише кратке поруке релевантне за 
посао (место, термини састанка)

●  Пише краћи текст о себи и свом 
окружењу

●  Попуњава формулар где се траже 
лични подаци

ИНТЕРАКЦИЈА 
Оспособљавање ученика за 
учешће у дијалогу на страном 
језику и размену краћих писаних 
порука

●  На једноставан начин се споразумева 
са саговорником који говори споро и 
разговетно

●  Поставља једноставна питања у вези 
са познатим темама из живота и 
струке као и да усмено или писмено 
одговара на иста (бројеви, подаци о 
количинама, време, датум)

●  Напише кратко лично писмо, поруку, 
разгледницу, честитку

МЕДИЈАЦИЈА
Оспособљавање ученика да 
преводи, сажима и препричава 
садржај краћих усмених и 
писаних текстова

● На овом нивоу није предвиђена
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МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ
Оспособљавање ученика да 
користе медије као изворе 
информација и развијају 
критичко мишљење у вези са 
њима

●  Препознаје и правилно 
користи основне фонолошке 
(интонација, прозодија, ритам) 
и морфосинтаксичке категорије 
(именички и глаголски наставци, 
основни ред речи)

СЛУШАЊЕ
Оспособљавање ученика за 
разумевање усменог говора

●  Користи садржаје медијске 
продукције намењене учењу страних 
језика (штампани медији, аудио/видео 
записи, компакт диск, интернет итд.)

Кључни појмови садржаја: читање, слушање, писање, говор, знање о језику, медијација, интеркултурност

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

I. РЕЧЕНИЦА
Обновити реченичне модел обухваћене програмом за основну школу.
– Ред речи у реченици. Место прилога и прилошких одредби.
– Tag questions 
– Индиректни говор
а) изјаве – без промене глаголског времена (глагол главне реченице у једном од садашњих времена)
б) молбе, захтеви, наредбе
в) питања са променом реда речи – без промене глаголског времена (глагол главне реченице у једном од садашњих времена)
–  Yes/No питања
– “WH” питања
–  Директна и индиректна питања
II. ИМЕНИЧКА ГРУПА
1. Члан
– Обновити употребу одређеног и неодређеног члана
– Нулти члан уз градивне и апстрактне именице
2. Именице
– Множина именица – обновити
– Изражавање припадања и својине – саксонски генитив
– 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 глаголске облике предвиђене програмом за основну школу
– Модални глаголи: may can, must 
– Пасивне конструкције – садашње време/прошло – the Simple present/past (прошло време рецептивно)
– going to и трајни презент за планове и намере, going to и will (за будућа предвиђања) 
– used to
2. Прилози, извођење прилога и употреба, прилози вероватноће са may, might и will
3. Предлози, најчешћи предлози за оријентацију у времену и простору.
4. Кондиционал први

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК

Mорфосинтаксички и фонетски садржаји
Члан
Одређени и неодређени члан. Основна употреба.
Члан спојен с предлозима: di, a, da, in, su и con.
Одређени члан уз основне и редне бројеве.
Именица
Род именица. Правилна множина именица. Множина именица на: -co, -go, -ca, -ga.
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Најчешћи примери неправилне множине: именице које се завршавају на консонант (il bar, i bar), именице које се завршавају на 
наглашени вокал (la città, le città), скраћене именице (la foto, le foto), једносложне именице (il re, i re), именице које се завршавају на i (la 
tesi, le tesi).

Заменице 
Личне заменице у служби субјекта ( io, tu, lui, lei, Lei, noi, voi, loro). 
Наглашене личне заменице у служби објекта (me, te, lui, lei, Lei, noi, voi, loro) 
Присвојне заменице (mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro). 
Показне заменице (questo, quello).
Упитне заменице ( chi? i che?/ che cosa?)
Неодрђене заменице (ognuno i qualcuno). 
Придеви
Описни придеви, слагање придева и именице у роду и броју. Описни придеви buono i bello; неодређени придев tutto. 
Придеви на – co (bianco, simpatico), -go (largo, analogo)
Присвојни придеви: mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro. Употреба члана уз присвојне придеве. 
Морфолошке одлике придева questo, quello, bello i buono.
Неодређени придеви ogni и qualche.
Назив боја, морфолошке особености придева viola, rosa, blu, arancione.
Бројеви: основни бројеви, редни бројеви. Употреба основних и редних бројева при означавању датума.
Глагол
Садашње време (Indicativo Presente) глагола све три коњугације. Садашње време неправилних глагола: essere, avere, andare, dare, 

fare, bere, venire, stare, uscire, dire, tenere.
Садашње време модалних глагола volere, dovere, potere, sapere.
Употреба глагола piacere.
Партицип прошли и прошло свршено време Passato prossimo: прелазних и непрелазних глагола; неправилних глагола.
Будуће време (Futuro semplice) глагола с правилним и неправилним основама.
Предбудуће време (Futuro anteriore).
Прилози
Врсте прилога: за начин, место и време
Прилошке речце ci и vi.
Предлози
Прости предлози di, a, da, in, con, su, per, tra, fra и њихова основна употреба. Предлози dentro, fuorи, sotto, sopra, davanti, dietro.
Синтакса
Проста реченица: потврдна, упитна, одрична. Ti sei italiano. No, io non sono italiano. (Ti) sei italiano?
Сложена реченица:
Adesso non lavoro più, ma ho più tempo per leggere e scrivere e giocare con i miei nipoti.
Ред речи у реченици. Место прилога и прилошких одредби. Nel libretto ci sono nomi dei professori e altre informazioni utili.
Лексикографија
Структура и коришћење двојезичних речника.
Ученику треба показати и стално га подстицати на поседовање, употребу и правилно коришћење речника (двојезичног и, касније, 

једнојезичног), дати основне податке о речничкој литератури одговарајућег квалитета. Подстицати га на контакт са писаном литерату-
ром, електронским садржајима и сл.

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Име ни це
Властите и заједничке (у облицима једнине и множине: Bild – Bil der, Kopf – Köpfe, Frau – Fra uen), са одговарајућим родом. 
Изведене суфиксацијом: Fa ul he it, Bil dung. 
Изведене префиксацијом: Aus bil dung. 
Сложенице: Som mer fe rien, Ju gen dli e be, To ma ten sup pe
Заменице
Лич не за ме ни це у номинативу, дативу и акузативу
 При де ви 
Изведени суфиксацијом од глагола и именица: fe hler frei, li ebe voll, sprac hlos, trink bar. Сложени: ste in re ich 
Придевска промена – јака, слаба, мешовита (рецептивно и продуктивно) 
Компаратив и суперлатив (правилна творба и главни изузеци: groß – größer, te u er – te u rer)
Члан 
Одређени (der, die, das), неодређени (ein, eine), нулти, присвојни (mein, dein), показни (di e ser, je ner), негациони (kein, ke i ne), неодре-

ђени (man cher, sol cher, eini ge). 
Употреба члана у номинативу (субјект), акузативу и дативу (директни и индиректни објекат), партитивном генитиву (die Hälfte des 

Le bens), посесивном генитиву (die Mut ter me i ner Mut ter) 
Бро је ви 
Основни и редни (der si eb te er ste; am si eb ten er sten) 
Пред ло зи 
Предлози са генитивом (Er li est während der Pa u se), акузативом (Ich bin ge gen dich), дативом (Sie ar be i tet bei einem Zah narzt). Пре-

длози са дативом или акузатвиом (Er ist in der Schu le. Sie kommt in die Schu le) 
Пар ти ку ле 
Употреба основних партикула (рецептивно и продуктивно) Was mac hstu denn da? Das kann ich aber nicht. Sag mal! Wenn ich еinen 

Hund hätte.) 
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Гла го ли 
Глаголска времена: презент, претерит, перфект и футур слабих и јаких глагола. 
Глаголи са предлозима (war ten auf, sich in teres si e ren für). 
Пасив радње презента и претерита (рацептивно и продуктивно). 
Конјуктив у функцији изражавања жеље, учтиве молбе и условљености (Ich hätte gern... Ich möchte...Ich würde gern ...Könnte ich..... 

Wenn ich ..... wäre)
Модални и основни модалитети глагола, инфинитивске конструкције (Ich hof fe, dich wi e der zu se hen./Er hat Ge le gen he it, vi e le Spor tler 

ken nen zu ler nen.) 
Ве зни ци и ве знич ки из ра зи: und, oder, aber; denn, des halb, trot zdem; we il, wenn, als, während, bis, ob wohl; 
Прилози
При ло зи за време (ge stern), место (ne be nan), начин (al lein), количину (viel, we nig) 
Ре че ни це 
Изјавне реченице, упитне реченице; независне и зависно-сложене реченице 

РУСКИ ЈЕЗИК

Реченица
Однос реченица у сложеној реченици: независно сложене и зависно сложене реченице. Управни и неуправни говор.
Именице
Варијанте падежних наставака: локатив једнине на -у; о береге/на берегу, о лесе/ в лесу, о крае/на краю; номинатив множине на –а, 

-я, -ья, -е: города, учителя, деревья, граждане.
Именице којима се означавају професије људи, њихова национална и територијална припадност. Промена именица на: -ия, -ие, -мя.
Именице Плуралија тантум (рецептивно).
Обнављање и систематизација основних именичких промена.
Заменице
Обнављање и систематизација заменица обрађених у основној школи: личне, упитне (кто, что, какой, какое, какие).
Одричне заменице: никто, ничто, никакой, ничей, и неодређене заменице: кто-то, кто-нибудь, некоторый, несколько обра-

ђивати као лексику.
Придеви
Промена придева
Поређење придева типа: старший, младший; прост облик суперлатива: ближайший, простейший, худший.
Рекција придева: уочавање разлика између руског и матерњег језика (больной чем, готовый к чему, способный к чему и сл).
Бројеви
Принципи промена основних бројева: 1, 2, 3, 4, 5 – 20 и 30, 40, 90, 100 (остале бројеве обрадити као лексику), њихова употреба у 

најчешћим структурама за исказивање времена с предлозима: с – до, с – по, от – до, к идр. Исказивање времена по сату у разговорном и 
службеном стилу.

Глаголи
Најчешће алтернације oснове у презенту и простом и будућем времену. Творбе вида помоћу префикса, суфикса и основе.
Глаголи кретања: кретање у одређеном правцу, неодређено кретање и кретање једном у оба правца: активирање до сада не обра-

ђених глагола кретања (идти – ходить, ехать – ездить, бегать – бежать, плыть – плавать, лететь – летать, нести – носить, вести – водить, 
везти – возить).

Рекција глагола: уочавање разлика између руског и матерњег језика (благодарить кого за что, пожертвовать кем – чем, напоминать о 
ком исл).

Прилози
Прилози и прилошке одредбе за место, време, начин и количину. Поређење прилога.
Предлози
Најфреквентнији предлози чија се употреба разликује у односу на матерњи језик (для с генитивом, из-за с генитивом у одредби 

одвајања од места и узрока, из-под с генитивом у одредби одвајања од места, к с дативом у временској одредби, по с дативом у атрибут-
ској, просторној и узрочној одредби исл).

Везници
Најфреквентнији прости везници у независо сложеним и зависно слжоженим реченицама (а, да, и, но, или, если, пока, потому, так 

как, перед тем как исл).
Реченични модели
Субјекатско – предикатски односи
Реченице с именским предикатом
1) копуле: быть, стать, являться
Его отец был врачом, а он станет инженером.
Это утверждение является спорным.
2) отсутство копуле
Его брат токарь по металлу.
Она сегодня весёлая.
Он сильнее всех.
Објекатски односи
1) директним објектом
Мы купили новый учбеник.
Я не получил ответа.
2) индиректним објектом
Он их побдагодарил за помощь.
Эта фотография напоминает о прошлом.
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3) Зависном реченицом
Брат в писмьме сообщает, что он летом приедет к нам.
Временски односи
Реченице с одредбом
1) изражене прилогом
Я пришёл раншьше тебя.
2) изражене зависним падежом
Они вернулись к вечеру (к трём часам).
Я сегдона работал с пяти до семи часов.
Начински односи
Реченице са одредбом израженом прилогом
Он хорошо говорит по-русски.
Он пишет более красиво, чем ты.
Она поёт красивее всех.
Узрочни односи
Реленице са одредбом израженом зависним падежом.
Он не приехал в срок по болезни.
Атрибутивни односи
Реченице с атрибутом
1) у суперлативу
А. С. Пушкин является величайшим русским поэтом.
2) у зависном падежу
Я забыл тетрадь по русскому языку.

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

Пасивне конструкције 
est + партицип перфекта 
Финалне реченице са употребом pour + inf. 
Питања:
Qui est-ce qui/que 
Qu’est-ce qui/que 
Que;
Индиректна питања
Негација 
pas du tout, non plus, personne 
Казивање претпоставке 
si + имперфект/кондиционал 
Казивање времена 
avant de, quand 
Казивање жеље, воље, намере 
a) субјунктивом (рецептивно, само најфреквентнији глаголи) 
б) инфинитивом 
Одредбе за време 
- дани у недељи, prochain/dernier; il y a/dans; pendant/depuis; 
Поређење придева
Одредбе за начин 
Изрази за меру и количину 
une douzaine, une centaine, un tas de, pas mal de, environ... и сл. 
Слагање времена - само са индикативом, и то: 
рrésent - présent (истовремена радња); рrésent - рassé composé (пре); рrésent - futur (после)
Именичка група 
Слагање детерминаната и именица у роду и броју; разлике у изговору (где постоје) и разликовање наставака у тексту.
les déterminants interrogatifs - exclamatifs – relatifs; les déterminants indéfinis 
Наставци именица и придева 
teur/trice; al/aux, ail/aux и неки изузеци на -s), ou -s/x 
Глаголска група 
Субјунктив презента - објаснити принцип творбе, а примењивати само у датим реченичним моделима. 
Слагање партиципа перфекта са субјектом 

ШПАНСКИ ЈЕЗИК

Именичка група 
Слагање детерминатива и именице у роду и броју, апокопирање придева уз именицу, неодређени детерминативи 
(alguno, ninguno, todo, cualquiera) у различитим значењима
Tráeme algún libro de García Márquez.
Todas las mañanas, todo el mundo…
Un muchacho cualquiera…
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Морфеме типичне за мушки и женски род именица и придева 
muchacho/muchacha
actor/actriz
trabajador/trabajadora
generoso/generosa
као и именице и придеви који немају морфолошку ознаку рода 
violinista, cantante, interesante, verde…
Глаголска група
Облици индикатива: сва глагоска времена савладана у основној школи примењивати и препознавати у тексту.
Облици субјунктива: презент 
( изражавање жеља, осећања, мишљења, вероватноће)
Слагање партиципа са субјектом и пасивним конструкцијама.
Питања са упитним речима
Quién, qué, cuándo, cómo, dónde, etc.
Индиректна питања
¿ Sabes si ha llegado ?
Pregúntale si ha cogido la tarjeta.
Yo te pregundo que has comprado.
Негација
Nada, nadie, ningun ( o/a ), nunca, tampoco.
¿ Ha venido alguien ? – No, no ha venido nadie./ Nadie ha venido.
No me gusta esta película. – A mí tambien.
Хипотетичне реченице ( Први тип)
Si me visitas el verano que viene, te llevaré a la playa.
Казивање жеље, воље, намере
– инфинитивом
– субјунктивом
Me gustaría conocer a este actor. Me gustaría que tú conozcas a mi hermana mayor. Hay que luchar contra la polución del aire y del agua. Es 

necesario que luchemos… ¿ Qué quieren Ustedes que haga ? El trabaja mucho para que sus hijos tengan una vida major
Промена значења придева у зависности од позиције уз именицу 
Un hombre grande / Un gran hombre.
Казивање времена и одредбе за време
Дани у недељи, mañana, ayer, pasado/próximo, que viene, durante, después de, antes de, cuando, hace…, dentro de…
Antes de haberse ido, me dejó su dirección nueva.
¿ Cuándo lo viste ? Lo vi cuando regresé de viaje.
El lunes que viene, El domingo pasado, Salió hacetreinta minutos… regresa dentro de una hora…
Поређење
Más que, menos que, el/la más, tan…como,
Este libro es el más interesante que he leído. Su última película no es tan interesante como la del año pasado.
Одредбе за начин
Прилози на –mente и прилочке конструкције
Miguel maneja el coche cuidadosamente/con mucho cuidado.
Изрази за меру и количину
Mucho, un poco de, una docena de, aproximadamente, más o menos…
¿ Cuántos estudiantes han visto este programa ? – Más o menos, treinta.
Сложене реченице:
а) Зависна реченица у индикативу
Mientras vivíamos en Madrid, estudiaba español. ¿ Crees ( estás segura, piensas) que aprobaremos el examen.
б) зависна реченица у субјунктиву
Употреба субјунктива презента 
( временске и финалне рећенице ).
Пасивне конструкције
а) ser + participio pasado
La casa fue construida en 1984.
b) pasiva refleja
Se venden libros aquí.
Ортографија
Интерпункција – основна правила ( са акцентом на облике који не постоје у српском језику).
Писање великог слова.
Лексикографија
Служење двојезичним речницима.
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СТРАНИ ЈЕЗИК 

Годишњи фонд часова: 70
Разред: Други 

ЦИЉ ИСХОДИ НА КРАЈУ ДРУГОГ 
РАЗРЕДА 

Ученик ће бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНЕ ТЕМЕ
ОПШТЕ И СТРУЧНЕ И

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ
КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ

СЛУШАЊЕ

Оспособљавање
ученика за
разумевање
усменог говора

●  Разуме караће 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

ОПШТЕ ТЕМЕ
●  Свакодневни живот ( комуникација међу 

младима, генерацијски конфликти и начини 
превазилажења, међувршњачка подршка )

●  Образовање (образовање у земљама чији 
се језик учи, школовање које припрема за 
студије или свет рада, образовање за све )

●  Познати региони у земљама чији се језик 
учи, њихова обележја

●  Културни живот (манифестације које млади 
радо посећују у земљи и земљама чији се 
језик учи, међународни пројекти и учешће 
на њима)

●  Заштита човекове околине (акције на нивоу 
града, школе, волонтерски рад)

●  Медији (штампа, телевизија, електронски 
медији )

●  Интересантне животне приче и догађаји
●  Свет компјутера
( млади и друштвене мреже )

СТРУЧНЕ ТЕМЕ

●  Основна стручна терминологија 
●  Примена информационих технологија у 

домену струке
●  Основе пословне комуникације и 

коресподенције (пословна преписка и 
комуникација у писаној и усменој форми)

●  Мере заштите и очувања радне и животне 
средине 

Напомена: Стручне теме треба распоредити 
по разредима тако да буду у корелацији са 
садржајима који се обрађују из стручних 
предмета. 

1. Представљање себе и других
2. Поздрављање (састајање, растанак, 
формално, неформално, специфично по 
регионима)
3. Идентификација и именовање особа, 
објеката, боја, бројева итд.)
4. Давање једноставних упутстава и команди
5. Изражавање молби и захвалности
6. Изражавање извињења
7. Изражавање потврде и негирање
8. Изражавање допадања и недопадања
9. Изражавање физичких сензација и потреба
10. Исказивање просторних и временских 
односа
11. Давање и тражење информација и 
обавештења
12. Описивање и упоређивање лица и предмета
13. Изрицање забране и реаговање на забрану
14. Изражавање припадања и поседовања
15. Скретање пажње
16. Тражење мишљења и изражавање слагања 
и неслагања
17. Тражење и давање дозволе
18. Исказивање честитки
19. Исказивање препоруке
20. Изражавање хитности и обавезности
21. Исказивање сумње и несигурности

ЧИТАЊЕ

Оспособљавање
ученика за
разумевање
прочитаних
текстова

●  Чита и разуме различите врсте 
кратких и прилагођених текстова 
(једноставнија лична / пословна 
писма, позивнице, термини, 
проспекти, упутства, огласи) 
препознајући основна значења и 
релевантне детаље

●  Открива значење непознатих речи 
на основу контекста и /или помоћу 
речника

●  Уочи предвидљиве информације 
(кад, где, ко, колико) у свакодневним 
текстовима, као и једноставнијим 
стручним текстовима 

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

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

●  Преводи усмено или писмено 
кратке поруке у складу са потребама 
комуникације

МЕДИЈСКА
ПИСМЕНОСТ

Оспособљавање
ученика да
користе медије
као изворе
информација и
развијају
критичко
мишљење у вези
са њима

●  Аргументује свој став о медијском 
тексту

Кључни појмови садржаја: читање, слушање, писање, говор, знање о језику, медијација, интеркултурност

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

I. РЕЧЕНИЦА
– Систематизација свих типова упитних реченица
– Директна и индиректна питања
– Индиректни говор: рецептивно и продуктивно
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а) изјаве и питања – без промене глаголског времена (глагол главне реченице у једном од садашњих времена)
б) молбе, захтеви, наредбе
– Индиректни говор: само рецептивно
а) изјаве са променом глаголских времена
– Одређене релативне клаузе 
– Сложене реченице: временске клаузе, узрочне клаузе , допусне клаузе
II. ИМЕНИЧКА ГРУПА
1. Члан
– Разлике између одређеног и неодређеног члана у ширем контексту
2. Именице
– Бројиве и небројиве именице
3. Заменички облици
а) Заменице
– Личне заменице у функцији субјекта и објекта
– Показне заменице
– Односне заменице
б) детерминатори
– Показни детерминатори
– Неодређени детерминатори
– Присвојни детерминатори
4. Придеви
– Обновити компарацију придева
– too/not…enough/not as…(as)/…than
5. Бројеви
– Обновити просте и редне бројеве
6. Кванитификатори
1. Глаголи
– Обновити разлику у употреби Present Simple, Present Continutous; 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, Past Simple (продуктивно и рецептивно),
– Present perfect passive (рецептивно)
3. Предлози и најчешћи прилози за оријентацију у времену и простору.
4. Први кондиционал (рецептивно и продуктивно) , други кондиционал (рецептивно)

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК

1. Именице
Властите именице и заједничке, одговарајући род и број са детерминативом: Annа, Pietro, Belgrado, Roma, Signor Bianchi, Signora 

Bianchi, i miei genitori, il nostro paese, questa casa, l’Italia, la Serbia, il Tirreno, l’Adriatico, le Alpi, gli Appennini; i miei genitori, mia madre, ll 
loro padre, il nostro paese, i vostri figli, questo studente, questa ragazza, quell’amico, quella casa, итд.

Системски приказ морфолошких карактеристика.
2. Члан. Употреба члана. Систематизација.
Облици одређеног и неодређеног члана. Основна употреба.
Слагање одређеног и неодређеног члана са именицом или придевом.
Члан спојен с предлозима di, a, da, in, su i con. 
Одређени члан испред датума: Oggi è il 25 novembre. Испред имена дана у неделји Abbiamo lezioni di lingua italiana il mercoledì e il 

giovedì.
Употреба члана уз властита имена, географске појмове, имена градова и држава, презимена.
Партитивни члан као суплетивни облик множине неодређеног члана (Ho un amico italiano: Ho degli amici italiani.).
Употреба члана уз присвојни придев и именице које исказују блиско сродство (Mia sorella si chiama Ada. Domani andiamo a Roma 

con i nostri nonni).
Положај члана и предлога уз неодређени придев tutto.
Партитивни члан. Mangio delle mele. Изостављање у негацији. Non mangio pane. Употреба предлога di уз изразе који изражавају 

одређену количину. Prendo un bicchiere d’acqua minerale.
3. Заменице
Личне заменице у служби субјекта. 
Наглашене личне заменице у служби објекта. 
Наглашене личне заменице у служби директног i indirektnog објекта. 
Ненаглашене личне заменице у пару: Compro il libro a Luigi. Glielo compro.
Присвојне заменице. Показне заменице (questo, quello).
Упитне заменице chi? i che?/ che cosa?
Неодређене заменице придеви (niente/nulla, nessuno, qualcosa, qualcuno, qualche, alcuni)
Релативне заменице (che, cui, il quale/la quale)
4. Придеви
Описни придеви, слагање придева и именице у роду и борју. Описни придеви buono и bello; неодређени придев tutto. Посебне ка-

рактеристике придева santo и grande
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Компарација придева: Maria è più alta di Marta. Noi siamo più veloci di voi. Maria e’ la piu’ alta della classe.
Апсолутни суперлатив Maria è bellisima.
Синтетички (органски) облици компаратива и суперлатива (релативног и апсолутног) придева piccolo, grande, buono, cattivo.
Разлика у значењу између аналитичких и синтетичких облика компаратива и супетлатива (più grande : maggiore; più buono : migliore).
Присвојни придеви. Употреба члана уз присвојне придеве. 
Показни придеви: questo, quello.
Назив боја, морфолошке особености придева viola, rosa, blu, arancione.
Главни бројеви (преко 1000) и редни (до 20). Редни бројеви.
5. Предлози
Прости предлози di, a, da, in, con, su, per, tra, fra и њихова основна употреба. 
Предлози dentro, fuori, sotto, sopra, davanti dietro.
Употреба предлога di (Marco finisce di fare i compiti. La mamma dice di non fare tardi), a (Vado a giocare. Sei bravo a pattinare. Usciamo 

a giocare con gli amici.), da Vengo da Belgrado. Andiamo dai nonni, in (vado in Italia, vivo nel lazio, ho un cappello in testa)
6. Глаголи
Садашње време (Presente Indicativo) 
Императив (Imperativo), заповедни начин. Заповедни начин, за сва лица: Fa’ presto! Non tornare tardi ! Non andate via senza di me. 

Prego Signora, entri! Mi dia un etto di prosciutto e tre tosette, per favore
Повратни глаголи.
Употреба глагола piacere.
Перфект (Passato Prossimo) Правилних и неправилних глагола: Ho comprato un chilo di pesche. Sono andata alla stazione. Перфект 

модалних глагола volere, dovere, potere, sapere. Sono dovuto andare dal dentista. Ho potuto leggere i titoli in italiano.
Кондиционал презента (Condizionale Presente): Vorrei un chilo di mele, per favore ! Potresti prestarmi il tuo libro di italiano ? 
Футур правилних и неправилних глагола. Noi tormeremo a casa alle cinque
Имперфекат (Imperfetto): C’era una volta un re e viveva in un castello. 
Плусквамперфекат (Trapassato prossimo): Sono arrivato alla stazione quando il treno era già partito.
Презент конјунктива (Congiuntivo presente): Penso che Maria debba studiare di più. Само рецептивно
Прости пефект (Passato Remoto) творба и основна употреба: Marco entrò e vide il computer acceso. Ma nella stanza non c’era nessuno. 

Правилни и неправилни глаголи. 
Плусквамперфекат (Trapassato prossimo): Sono arrivato alla stazione quando il treno era già partito. Само рецептивно.
Перфект (Passato Prossimo) Правилних и неправилних глагола. Имперфекат (Imperfetto). Употреба и однос перфекта и имперфекта.
7. Прилози
Потврдни, одређни (sì, no). Основни прилози bene, male, molto, poco, troppo, meno, più и прилошки изрази за одређивање времена 

(prima, durante, dopo) и простора. a destra, a sinistra, dritto, davanti, dietro, sotto, sopra, su, giù
Упитни прилози: quando?, come?, perché? dove?
Грађење прилога од придева помоћу суфикса mente 
8. Речца ci (с прилошком вредношћу), ne. 
9. Везници.
10. Реченица:
Проста и проширена реченица у потврдном и у одричном облику.
Упитна реченица:
С конструкцијом изјавне реченице потврдног облика и упитном интонацијом. 
C конструкцијом изјавне реченице у одричном облику и упитном интонацијом.
Ред речи у реченици.
Сложена реченица: употреба везника који уводе зависну реченицу (временску, узрочну, релативну, хипотетички период)
Хипотетички период: Реална погодбена реченица: Se hai tempo andiamo in gita. Se avrai tempo andremoin gita. 
Иреална погодбена реченица, са имперфектом у протази и аподози: Se avevi tempo, andavamoin gita. 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Не га ци ја nir gends, nir gend wo, ni e mals, gar nicht, nir gend wo hin, ke i nesfalls, ke i ne swegs Das war ke i nes falls die ric hti ge Ant wort. Er wird 
ke i ne swegs heu te an kom men. 

Гла го ли 
Казивање радње и стања у садашњости, прошлости и будућности 
Пасив радње (презент, претерит, перфект), инфинитив пасива са модалним глаголом Der Patient musste operiert werden. Amerika 

wurde1492 entdeckt.
Везници
Двојни везници: we der … noch, so wohl ... als auch, zwar ... aber, nicht nur .... son dern auch 
Од ред бе кван ти те та – Основни, редни, децимални бројеви. Основне мере. Рачунске радње. Монете. Ta u send, Mil lion, eine Hälfte, 

ein Vi er tel, eine hal be Stun de, zwei Li ter Milch, 2,40 – zwei Me ter vi er zig, 2,40 Е – zwei Euro vi er zig. 
Си сте ма ти за ци ја ка те го ри ја ко јих у ма тер њем је зи ку нема или се бит но раз ли ку ју. 
Ин фи ни тив не кон струк ци је сa zu, um... zu, oh ne... zu, statt... zu Er beschloß gle ich nach Ha us zu ge hen. Ich kam früher, um mit dir zu 

re den. Sie ver li e hen das Zim mer, ohne uns zu be grüssen. Statt zu reg nen, be gan es zu schne ien. 
Ка зи ва ње прет по став ки, на чи на, же ље
Конјунктив у простој (не сложеној) реченици за изражавање жеље, могућности, сумње, претпоставки, нестварности Ewig le be un se-

re Fre i he it! Be i na he wärest du zu spät ge kom men. Hätte er das ge wußt! 
Ре че ни ца 
Кондиционалне реченице. Потенцијалне реченице. Er wäre zu fri e den, wenn du kämest. Ich würde dich be suc hen, wenn ich Ze it hätte. 

Иреалне (рецептивно) Везник: wenn, falls 
Er wäre ge kom men, wenn er die Ein la dung be kom men hätte. 
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Намерне реченице Везници: da mit, dass Wir ge hen so früh in die Schu le, da mit wir al les vor be re i ten. Gib acht, dass du nicht zu spät 
kommst. 

Начинске реченице Везници: indem, ohne dass, statt dass Er be trat den Saal, in dem er al le her zlichst be grüßte. Sie ging an mir vor bei, oh-
ne dass sie mich be merk te. Statt dass du mich ab holst, ge he ich zu Fuß nach Ha u se. 

Твор ба ре чи За ме нич ки при ло зи – гра ђе ње и упо тре ба (Wo zu, wo mit, wo ran...; da zu, da mit, da ran...) Wo ran denkst du? Ich den ke im mer 
da ran. 

Гра ђе ње сло же ни ца име ни ца + име ни ца; при дев + име ни ца, пре фик са ци ја Atomphysik, Wand ta fel, Hoc hac hu le, Schnel lzug, be ant wor-
ten, be grüßen, ummöglich Из ве де не име ни це Wohnung, Besichtigung, Heizung usw. 

РУСКИ ЈЕЗИК

Реченица
Реченице са глаголским прилозима. Употреба нет и не у реченици. 
Именице
Генитив једнине на –у.
Синоними, антоними, хомоними. Међујезички хомоними.
Заменице
Неодређене заменице кто-то, кто-нибудь, некоторый, несколько
Одричне заменице никто, ничто, никакой
Опште заменице сам, самый, любой, каждый
Придеви
Дужи и краћи облик придева.Употреба кратког облика.
Бројеви
Редни бројеви
Глаголи
Императив
Прошло време глагола од инфинитива на сугласник
Глаголи кретања са префиксима в-, вы-, у-, при-
Глаголски прилози
Предлози
Најфреквентнији предлози чија се употреба разликује у односу на матерњи језик (у, около, вокруг, в, на)
Синтакса
Реченице са кратким придевским обликом у предикату (Он болен гриппом. Я способен к математике.)
Реченице са објектом у инфинитиву (Я уговорил товарища молчать.)
Реченице са одредбом израженом зависним падежом(Я тебя буду ждать у памятника. Они собираются по вечерам.)
Реченице са глаголским прилогом (Кончив работу, он поехал домой. Возвращаясь домой, я встретил товарища.)
Реченице са одредбом израженом зависним падежом (Я тебя буду ждать у памятника. Они собираются по вечерам.)
Реченице са глаголским прилогом (Кончив работу, он поехал домой. Возвращаясь домой, я встретил товарища.)

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

Именичка група
– употреба детерминаната: редослед у реченици; употреба речи même, autre, seul;
– детерминанти у функцији заменице, посебно: показне заменице испред предлога de + именичка група; испред релативне речени-

це; испред партикула ci и là; неодређене заменице; 
– бројеви: основни, редни, разломачки, апроксимативни; 
– род и број именица и придева специфичних за дату струку; поређење придева, посебно суперлатив. 
Глаголска група
глаголски начини и времена: презент, сложени перфект, имперфект, плусквамперфект (рецептивно), футур први индикатива, као 

и перифрастичне конструкције: блиски футур, блиска прошлост; il faut que, je veux que, j’aimerais que праћени презентом субјунктива 
глагола прве групе (Il faut que tu racontes ça à ton frère), као и рецептивно: Il faut que tu fasses/ que tu ailles/ que tu sois/ que tu lises/ que tu 
saches/ que tu écrives; презент кондиционала: Si mes parents me laissaient partir, je viendrais avec toi ! императив (рецептивно): aie un peu de 
patience, n’ayez pas peur; sois sage!

– партицип презента и герундив; партиципи презента и перфекта као придеви;
– фреквентни униперсонални глаголи и конструкције.
Предлози
– најчешћи предлози; предложни изрази à côté de, à l’occasion de, à l’aide de; 
– контраховање члана и предлога. 
Прилози
– за место, за време, за начин, за количину; 
– alors – за исказивање последице;
– место прилога;
– прилошке заменице en и y (рецептивно).
Модалитети и форме реченице
– декларативни, интерогативни, екскламативни и императивни модалитет;
– афирмација и негација; актив и пасив;
– реченице са презентативима;
– наглашавање реченичних делова помоћу формуле c’est... qui и c’est ... que.
Основни типови сложених реченица
– координиране реченице са везницима et, ou, mais, car, ni и прилозима/прилошким изразима c’est pourquoi, donc, puis, pourtant, par 

contre, par conséquent, au contraire;
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– зависне реченице: релативне са заменицама qui, que, où и dont; компаративне са везницима/везничким изразима comme, autant .... 
que, le même ... que, plus ... que, moins ... que; временске са везницима/везничким изразима quand, avant que/avant de+инфинитив, chaque 
fois que, pendant que, après que, depuis que; узрочне са везницима parce que и puisque; (рецептивно) концесивне и опозитивне са везни-
цима bien que и alors que; финалне са везницимаpour que/pour+инфинитив и afin que/afin de+инфинитив; хипотетичне са везником si 
(вероватни и могући потенцијал); реченице са que у функцији објекта (нпр. Nous espérons que tu réussiras ton examen); слагање времена у 
објекатским реченицама.

ШПАНСКИ ЈЕЗИК

Глаголска група
Облици субјунктива: презент
Сложена реченица
а) Зависна реченица у индикативу
Mientras vivíamos en Madrid, estudiaba español. ¿ Crees ( estás segura, piensas) que aprobaremos el examen?
Са инфинитивом ( са модалним глаголима)
Quiero viajar. Pienso viajar mañana. 
Указати на изражавање узрока (porque, por), последеце (si, para) и на смисао реченице са другим чешћим везницима кад се појаве у 

тексту.
Б) Зависне реченице у субјунктиву
Употреба субјунктва презента (изражавање футура)
С pluscuamperfecto), облици и упиотреба (рецептивно)
Казивање жеље, воље, намере
а) субјунктивом
б) инфинитивом
Me gustaría conocer a este actor. Me gustaría que tú conoszas a mi hermamo. Hay que luchar contra la polución del aire y del agua. Es 

necesario que luchemos…¿Qué quieren Ustedes que haga? El trabaja mucho para ayudar a susu hijos. El trabaja mucho para que sus hijos 
tengan una vida mejor.

Управни и неуправни говор ( потрвдне, одричне и упитне реченице, императив ).
Dime si/donde/cuando/quién/que…
Sabes si/ donde/cuando/quién/que…
Me puedes decir donde/cuando/quién/que…
Хипотетичне реченице (Други тип)
Si me visitaras, te llevaría a la playa.
Пасивне конструкције
– субјунктив прошлих времена ( preterito imperfecto, preterito perfecto simple, pretérito perfecto compuesto, pretérito 
а) ser + participio pasado
La casa fue construida en 1984.
b) pasiva refleja
Se venden libros aquí
Лексикографија
Служење двојезичним рецницима.

СТРАНИ ЈЕЗИК

Годишњи фонд часова: 31
Разред: Трећи

ЦИЉ
ИСХОДИ НА КРАЈУ ПРВОГ 

РАЗРЕДА
Ученик ће бити у стању да:

ПРЕДВИЂЕНЕ ТЕМЕ
ОПШТЕ И СТРУЧНЕ КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ

СЛУШАЊЕ

Оспособљавање ученика за 
разумевање усменог говора

●  Разуме нешто дуже (до 5 минута) 
исказе исказане јасним стандардним 
језиком када је реч о блиским темама 
из свакодневног живота (школа, 
породица...)

●  Разуме глобално суштину нешто 
дужих разговора или дискусија, 
које се односе на мање сложене 
садржаје из струке, уколико се говори 
разговетно стандардним језиком, 
поставља питања и тражи објашњења 
у вези са темом дискусије/разговора

ОПШТЕ ТЕМЕ

● Свакодневни живот (организација времена, 
послова, слободно време)
● Храна и здравље (навике у исхрани, 
карактеристична јела и пића у земљама света)
● Познати градови и њихове знаменитости
● Спортови и позната спортска такмичења
● Живот и дела славних људи ХХ века (из 
света науке, културе)
● Медији (штампа, телевизија)
● Интересантне животне приче и догађаји 
● Свет компјутера - распрострањеност и 
примена

СТРУЧНЕ ТЕМЕ

●  Основна стручна терминологија 
●  Примена информационих технологија у 

домену струке
●  Основе пословне комуникације и 

коресподенције (пословна преписка и 
комуникација у писаној и усменој форми)

●  Мере заштите и очувања радне и животне 
средине 

1. Представљање себе и других
2. Поздрављање (састајање, растанак; 
формално, неформално, специфично по 
регионима)
3. Идентификација и именовање особа, 
објеката, боја, бројева итд.)
4. Давање једноставних упутстава и команди 
5. Изражавање молби и захвалности
6. Изражавање извињења
7. Изражавање потврде и негирање
8. Изражавање допадања и недопадања
9. Изражавање физичких сензација и потреба
10. Исказивање просторних и временских 
односа 
11. Давање и тражење информација и 
обавештења
12. Описивање и упоређивање лица и предмета
13. Изрицање забране и реаговање на забрану
14. Изражавање припадања и поседовања
15. Скретање пажње
16. Тражење мишљења и изражавање слагања 
и неслагања
17. Тражење и давање дозволе
18. Исказивање честитки
19. Исказивање препоруке 

ЧИТАЊЕ

Оспособљавање ученика за 
разумевање прочитаних текстова 

●  Разуме једноставније стручне текстове 
(писма, информације о процесу рада 
у струци) који описују процесе рада 
и иновације у струци, а писани су 
стандардним језиком 

●  Разуме опис догађаја и осећања
●  Разуме основни садржај као и важније 

детаље у различитим врстама текстова 
(новински чланци, извештаји, 
брошуре) са темама из свакодневног 
живота и сфере личног интересовања.
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ГОВОР

Оспособљавање ученика за 
кратко монолошко излагање на 
страном језику

●  Једноставним 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

Напомена: Стручне теме треба распоредити 
по разредима тако да буду у корелацији са 
садржајима који се обрађују из стручних 
предмета.

20. Изражавање хитности и обавезности
21. Исказивање сумње и несигурности

ПИСАЊЕ

Оспособљавање ученика 
за писање краћих текстова 
различитог садржаја

●  Попуњава рачуне, признанице и 
хартије од вредности

●  Напише једноставно пословно писмо 
према одређеном моделу

●  На једноставан начин опише или 
појасни неку шему, графикон без 
анализе

ИНТЕРАКЦИЈА

Оспособљавање ученика за 
учешће у дијалогу на страном 
језику и размену краћих писаних 
порука

●  Поведе, настави и заврши неки 
једноставан разговор, под условом да 
је лице у лице са саговорником

●  Буде схваћен у размени идеја и 
информација о блиским темама 
у предвидљивим, свакодневним 
ситуацијама

МЕДИЈАЦИЈА

Оспособљавање ученика да 
преводи, сажима и препричава 
садржај краћих усмених и 
писаних текстова

●  Сажима садржај текста, филма, 
разговара и сл.

ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ

Оспособљавање ученика за 
употребу језика у складу са 
језичким нормама

●  Коректно употребљава једноставне 
структуре користећи зависне реченице 
(уз одређене системске елементарне 
грешке које глобални смисао не 
доводе у питање) и језичка средства 
којима се исказују жеље, сумње и 
претпоставке

●  Употребљава дискурс неопходан за 
пословну комуникацију

МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ

Оспособљавање ученика да 
користе медије као изворе 
информација и развијају 
критичко мишљење у вези са 
њима

●  Идентификује различита гледишта о 
истој теми

Кључни појмови садржаја: читање, слушање, писање, говор, знање о језику, медијација, интеркултурност

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

I. РЕЧЕНИЦА
Обновити реченичне модел обухваћене програмом за основну школу.
– Ред речи у реченици. Место прилога и прилошких одредби.
– Tag questions
– Индиректни говор
а) изјаве – без промене глаголског времена (глагол главне реченице у једном од садашњих времена)
б) молбе, захтеви, наредбе
в) питања са променом реда речи – без промене глаголског времена (глагол главне реченице у једном од садашњих
времена)
– Yes/No питања
– ”WH” питања
– Директна и индиректна питања
II. ИМЕНИЧКА ГРУПА
1. Члан
– Обновити употребу одређеног и неодређеног члана
– Нулти члан уз градивне и апстрактне именице
2. Именице
– Множина именица – обновити
– Изражавање припадања и својине – саксонски генитив
– Бројиве и небројиве именице
3. Заменички облици
а) Заменице
– Личне заменице у функцији субјекта и објекта
– Показне заменице
– Односне заменице
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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 глаголске облике предвиђене програмом за основну школу
– Модални глаголи: may can, must
– Пасивне конструкције – садашње време/прошло – the Simple present/past (прошло време рецептивно)
– going to и трајни презент за планове и намере, going to и will (за будућа предвиђања)
– used to
2. Прилози, извођење прилога и употреба, прилози вероватноће са may, might и will
3. Предлози, најчешћи предлози за оријентацију у времену и простору.
4. Кондиционал први

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК

Mорфосинтаксички и фонетски садржаји
Члан
Одређени и неодређени члан. Основна
употреба.
Члан спојен с предлозима: di, a, da, in, su и con.
Одређени члан уз основне и редне бројеве.
Именица
Род именица. Правилна множина именица.
Множина именица на: -co, -go, -ca, -ga.
Најчешћи примери неправилне множине: именице које се завршавају на консонант (il bar, i bar), именице које се завршавају
на наглашени вокал (la città, le città), скраћене именице (la foto, le foto), једносложне именице (il re, i re), именице које се завршавају 

на i (la tesi, le tesi).
Заменице
Личне заменице у служби субјекта ( io, tu, lui, lei, Lei, noi, voi, loro).
Наглашене личне заменице у служби објекта (me, te, lui, lei, Lei, noi, voi, loro)
Присвојне заменице (mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro).
Показне заменице (questo, quello).
Упитне заменице ( chi? i che?/ che cosa?)
Неодређене заменице (ognuno i qualcuno).
Придеви
Описни придеви, слагање придева и именице у роду и броју. Описни придеви buono i bello; неодређени придев tutto.
Придеви на – co (bianco, simpatico), -go (largo, analogo)
Присвојни придеви: mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro. Употреба члана уз присвојне придеве.
Морфолошке одлике придева questo, quello, bello i buono.
Неодређени придеви ogni и qualche.
Назив боја, морфолошке особености придева viola, rosa, blu, arancione.
Бројеви: основни бројеви, редни бројеви. Употреба основних и редних бројева при означавању датума.
Глагол
Садашње време (Indicativo Presente) глагола све три коњугације. Садашње време неправилних глагола: essere, avere, andare, dare, 

fare, bere, venire, stare, uscire, dire, tenere.
Садашње време модалних глагола volere, dovere, potere, sapere.
Употреба глагола piacere.
Партицип прошли и прошло свршено време Passato prossimo: прелазних и непрелазних глагола; неправилних глагола.
Будуће време (Futuro semplice) глагола с правилним и неправилним основама.
Предбудуће време (Futuro anteriore).
Прилози
Врсте прилога: за начин, место и време
Прилошке речце ci и vu.
Предлози
Прости предлози du, a, da, иn, con, su, per, tra, fra и њихова основна употреба. Предлози dentro, fuorи, sotto, sopra, davantи, dиetro.
Синтакса
Проста реченица: потврдна, упитна, одрична. Tu seи utaluano. No, uo non sono utaluano. (Tu) seu utaluano?
Сложена реченица:
Adesso non lavoro puù, ma ho puù tempo per leggere e scrиvere e gиocare con и mueu nиpotu.
Ред речи у реченици. Место прилога и прилошких одредби. Nel lиbretto cu sono nomu deu professoru e altre unformazuonu utulu.



Страна 222 – Број 10 ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИК 29. јул 2019.

Лексикографија
Структура и коришћење двојезичних речника.
Ученику треба показати и стално га подстицати на поседовање, употребу и правилно коришћење речника (двојезичног и, касније, 

једнојезичног), дати основне податке о речничкој литератури одговарајућег квалитета. Подстицати га на контакт саписаном литературом, 
електронским садржајима и сл.

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Од ред бе ква ли те та и кван ти те та 
Описна компарација помоћу партикула: ganz, be son ders, höchst, se hr, übe ra us (ап со лут ни су пер ла тив). Sie ist eine se hr fleißige Stu den-

tin Das war eine be son ders /höchst/ an ge neh me Re i se. Потенцирање суперлатива Se i ne Ar be it war bei we i tem die bes te. Sie ist das allerchönste 
Mädchen in der Schu le. 

Реченице
Поредбене/компаративне реченице (рецептивно) Ве зни ци: wie, als, als ob Sie ist so schön, wie man mir erzählte. Al les en de te viel bes ser, 

als ich er war ten kon nte. Er si eht aus, als ob er krank sei. 
Па сив рад ње и па сив ста ња (пре зент, пер фект, пре те рит и фу тур) Die Unterlagen werden vor der Sitzung verteilt. Die Unterlagen sind 

noch nicht verteilt. Мо дал ни гла го ли + ин фи ни тив пре зен та па си ва (ре цеп тив но) Da bei muss die Tem pe ra tur der Luft be ac htet wer den. 

РУСКИ ЈЕЗИК

Реченица
Однос реченица у сложеној реченици: независно сложене и зависно сложене реченице. Управни и неуправни говор.
Именице
Варијанте падежних наставака: локатив једнине на -у; о береге/на берегу, о лесе/ в лесу, о крае/на краю; номинатив множине на –а, 

-я, -ья, -е: города, учителя, деревья, граждане.
Именице којима се означавају професије људи, њихова национална и територијална припадност. Промена именица на: -ия, -ие, -мя.
Именице Плуралија тантум (рецептивно).
Обнављање и систематизација основних именичких промена.
Заменице
Обнављање и систематизација заменица обрађених у основној школи: личне, упитне (кто, что, какой, какое, какие).
Одричне заменице: никто, ничто, никакой, ничей, и неодређене заменице: кто-то, кто-нибудь, некоторый, несколько обрађивати као 

лексику.
Придеви
Промена придева
Поређење придева типа: старший, младший; прост облик суперлатива: ближайший, простейший, худший.
Рекција придева: уочавање разлика између руског и матерњег језика (больной чем, готовый к чему, способный к чему и сл).
Бројеви
Принципи промена основних бројева: 1, 2, 3, 4, 5 – 20 и 30, 40, 90, 100 (остале бројеве обрадити као лексику), њихова
употреба у најчешћим структурама за исказивање времена с предлозима: с – до, с – по, от – до, к и др. Исказивање времена по сату 

у разговорном и службеном стилу.
Глаголи
Најчешће алтернације oснове у презенту и простом и будућем времену. Творба вида помоћу префикса, суфикса и основе.
Глаголи кретања: кретање у одређеном правцу, неодређено кретање и кретање једном у оба правца: активирање до сада не обра-

ђених глагола кретања (идти – ходить, ехать – ездить, бегать – бежать, плыть – плавать, лететь – летать, нести – носить, вести – водить, 
везти – возить).

Рекција глагола: уочавање разлика између руског и матерњег језика (благодарить кого за что, пожертвовать кем – чем, напоминать о 
ком исл).

Прилози
Прилози и прилошке одредбе за место, време, начин и количину. Поређење прилога.
Предлози
Најфреквентнији предлози чија се употреба разликује у односу на матерњи језик (для с генитивом, из-за с генитивом у одредби 

одвајања од места и узрока, из-под с генитивом у одредби одвајања од места, к с дативом у временској одредби, по с дативом у атрибут-
ској, просторној и узрочној одредби и сл.).

Везници
Најфреквентнији прости везници у независно сложеним и зависно сложеним реченицама (а, да, и, но, или, если, пока, потому, так 

как, перед тем как и сл.).
Реченични модели
Субјекатско-предикатски односи
Реченице са именским предикатом
1) копуле: быть, стать, являться
Его отец был врачом, а он станет инженером.
Это утверждение является спорным.
2) одсутство копуле
Его брат токарь по металлу.
Она сегодня весёлая.
Он сильнее всех.
Објекатски односи
1) директним објектом
Мы купили новый учбеник.
Я не получил ответа.
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2) индиректним објектом
Он их побдагодарил за помощь.
Эта фотография напоминает о прошлом.
3) Зависном реченицом
Брат в писмьме сообщает, что он летом приедет к нам.
Временски односи
Реченице с одредбом
1) изражене прилогом
Я пришёл раншьше тебя.
2) изражене зависним падежом
Они вернулись к вечеру (к трём часам).
Я сегдона работал с пяти до семи часов.
Начински односи
Реченице са одредбом израженом прилогом
Он хорошо говорит по-русски.
Он пишет более красиво, чем ты.
Она поёт красивее всех.
Узрочни односи
Реченице са одредбом израженом зависним падежом.
Он не приехал в срок по болезни.
Атрибутивни односи
Реченице с атрибутом
1) у суперлативу
А. С. Пушкин является величайшим русским поэтом.
2) у зависном падежу
Я забыл тетрадь по русскому языку.

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

Пасивне конструкције
est + партицип перфекта
Финалне реченице са употребом pour + inf.
Питања:
Qui est-ce qui/que
Qu’est-ce qui/que
Que
Индиректна питања
Негација
pas du tout, non plus, personne
Казивање претпоставке
si + имперфект/кондиционал
Казивање времена
avant de, quand
Казивање жеље, воље, намере
a) субјунктивом б) инфинитивом
Одредбе за време
– дани у недељи, prochain/dernier; il y a/dans; pendant/depuis
Поређење придева
Одредбе за начин
Изрази за меру и количину
une douzaine, une centaine, un tas de, pas mal de, environ... и сл.
Слагање времена – само са индикативом, и то:
рrésent – présent (истовремена радња); рrésent – рassé composé (пре); рrésent – futur (после)
Именичка група
Слагање детерминаната и именица у роду и броју; разлике у изговору (где постоје) и разликовање наставака у тексту.
les déterminants иnterrogatifs – exclamatifs – relatifs; les déterminants indéfinis 
Наставци именица и придева
teur/trice; al/aux, ail/aux и неки изузеци на -s), ou -s/x
Глаголска група
Субјунктив презента – објаснити принцип творбе, а примењивати само у датим реченичним моделима.
Слагање партиципа перфекта са субјектом

ШПАНСКИ ЈЕЗИК

Именичка група
Слагање детерминатива и именице у роду и броју, апокопирање придева уз именицу, неодређени детерминативи ( alguno, ninguno, 

todo, cualquiera ) у различитим значењима.
Tráeme algún libro de García Márquez.
Todas las mañanas, todo el mundo…
Un muchacho cualquiera…
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Морфеме типичне за мучки и женски род именица и придева 
muchacho/muchacha
actor/actriz
trabajador/trabajadora
generoso/generosa
као и именице и придеви који немају морфолошку ознаку рода,
violinista, cantante, interesante, verde…
Глаголска група
Облици индикатива: сва глагоска времена савладана у основној школи примењивати и препознавати у тексту/говору.
Питања са упитним речима:
Quién, qué, cuándo, cómo, dónde, etc.
Индиректна питања
¿ Sabes si ha llegado ?
Pregúntale si ha cogido la tarjeta.
Yo te pregundo que has comprado.
Негација
Nada, nadie, ningun ( o/a ), nunca, tampoco.
¿ Ha venido alguien ? – No, no ha venido nadie./ Nadie ha venido.
No me gusta esta película. – A mí tampoco.
Хипотетичке реченице (Први тип)
Si me visitas el verano que viene, te llevare a la playa.
Промена значења придева у зависности од позиције уз именицу
Un hombre grande / Un gran hombre.
Казивање времена и одредбе за време
Дани у недељи, mañana, ayer, pasado/próxиmo, que vиene, durante, después de, antes de, cuando, hace…, dentro de…
Antes de haberse ido, me dejó su dirección nueva. 
¿ Cuándo lo viste ? Lo vi cuando regresé de viaje. El lunes que vиene, El domиngo pasado, Salиó hacetreиnta mиnutos… regresa dentro de 

una hora…
Поређење
Más que, menos que, el/la más, tan…como,
Este libro es el más interesante que he leído. Su última película no es tan interesante como la del año pasado.
Одредбе за начин
Прилози на –mente и прилошке конструкције
Miguel maneja el coche cuidadosamente/con mucho cuidado.
Изрази за меру и количину
Mucho, un poco de, una docena de, aproximadamente, más o menos…
¿ Cuántos estudиantes han visto este programa ? – Más o menos, treinta.
Сложене реченице са инфинитивом ( са модалним глаголима и финалне реченице)
Quiero viajar.
Lo hago para satisfacerte.
Ортографија
Интерпункција – основна правила (са акцентом на облике који не постоје у српском језику).
Писање великог слова.

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Комуникативна настава страних језика подразумева поимање језика као средства комуникације; инсистира на употреби циљног је-
зика у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за ученике; претпоставља примену тзв. Teacher talk, одн. прилагођавање 
говорне делатности наставника интересовањима и знањима ученика; инсистира на комуникативном аспекту употребе језика, односно на 
значењу језичке поруке, а не толико на граматичној прецизности исказа; претпоставља да се знања ученика мере прецизно дефинисаним 
релативним, а не толико апсолутним критеријумима тачности. 

Један од кључних елемената комуникативне наставе је и социјална интеракција кроз рад у учионици. Она се базира на групном или 
индивидуалном решавању проблема, потрази за информацијама и мање или више комплексним задацима. У тим задацима увек су јасно 
одређени контекст, процедура и циљ, чиме се унапређује квантитет језичког материјала који је неопходан услов за било које учење језика. 

Такозвана комуникативно-интерактивна парадигма у настави страних језика, између осталог, укључује и следеће компоненте: 
– усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину;
– поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и ажуриране листе задатака и активности; 
– наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја; 
– ученици се третирају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину;
– уџбеници су само један од ресурса; осим њих препоручује се и примена других извора информација и дидактичких материјала, 

поготову кад је реч о стручним темама;
– учионица постаје простор који је могуће реструктурирати из дана у дан. 
Важан циљ у учењу страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неоп-

ходна да се језик користи ради информисаности и оспособљености за једноставну комуникацију у усменом и писаном облику на стра-
ном језику. Тај сегмент наставе страног језика се прогресивно увећава током процеса наставе и учења и мора да буде јасно дефинисан и у 
складу са исходима везаним за квалификације струке. 

Тематске области се прожимају тако да се у сваком наредном разреду обнавља, а затим проширује фонд лингвистичких знања, на-
вика и умења и екстралингвистичких представа везаних за конкретну тему, а наставници обрађују теме у складу са интересовањима уче-
ника, њиховим потребама и савременим токовима у настави страних језика и струке. Неопходно је да стручна тематика која се обрађује 
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на страном језику прати исходе појединих стручних предмета и буде у корелацији са њима. Реализација наставе језика струке се много 
више огледа у развијању рецептивних вештина него продуктивних јер је сврха учења страног језика, у првој линији, усмерена на то да 
се ученици оспособе да прате одређену стручну литературу у циљу информисања, праћења иновација и достигнућа у области струке, 
усавршавања и напредовања. 

Спектар текстова који се препоручују је широк: 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, извешта-
ји, каталози, програми сајамских активности и сл.

Веома је битно у раду са таквим текстовима обезбедити добру дидактичку подршку. Добро осмишљени налози упућују на то да 
одређене текстове, у зависности од тежине и важности информација које они носе, треба разумети глобално, селективно или пак детаљ-
но. 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 омогу-
ћава споразумевање на основном нивоу било у директном контакту са саговорником или у телефонском разговору. 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

ЦИЉ УЧЕЊА
Општи циљ учења:
 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:
–  подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција постуралних поремећаја);
–  развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања неопходних самостални рад на њима;
–  стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово усвајање;
–  проширење и продубљавање 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 предмета (васпитно-

-образовног подручја);
–  мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психо-социјалних образаца понашања;
–  оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада. 
Сваки од образовних профила има карактеристике везане за обављање конкретних стручних послова, који захтевају одређене по-

ложаје тела, покрете и кретања, који могу негативно утицати на правилно држање (статус кичменог стуба и статус стопала). Како би се 
избегли ови негативни утицаји, наставници стручних предмета и професори физичког васпитања дефинишу могуће професионалне по-
ремећаје, на основу чега се програмирају се посебни садржаји, којима се обезбеђује превенција 
Годишњи фонд часова: 70 
Разред: Први

ТЕМА ЦИЉ
ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 
ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

●  Здравствена 
култура и физичка 
активност, 
као основа за 
реализовање 
постављених 
циљева и исхода; 

●  Развој моторичких 
и функционалних 
способности 
човека, као основа 
за реализовање 
постављених 
циљева и исхода;

●  Унапређивање и 
очување здравља;

●  Утицај на 
правилно држање 
тела (превенција 
постуралних 
поремећаја);

●  Развој и усавршавање 
моторичких 
способности и 
теоријских знања 
неопходних за 
самостални рад на 
њима; 

●  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; 

●  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;

●  Вежбе обликовања (јачања, лабављење 
и растезање);

●  Вежбе из корективне гимнастике;
●  Провера стања моторичких и 

функционалних способности;
●  Вежбе снаге без и са малим теговима 

(до 4 kg);
●  Трчање на 60 m и 100 m;
●  Трчање на 800 m ученице и 1000 m 

ученици;
●  Вежбе растезања (број понављања и 

издржај у крајњем положају),
●  Полигони спретности и окретности и 

спортске игре;
●  Аеробик;

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

●  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.
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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);

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

●  Мотивација ученика за 
бављењем физичким 
активностима;

●  Формирање позитивног 
психосоцијалних 
образаца понашања;

●  Примена стечених 
умења, знања и навика у 
свакодневним условима 
живота и рада;

●  Естетско изражавање 
покретом и 
доживљавање естетских 
вредности покрета и 
кретања;

●  Усвајање етичких 
вредности и подстицање 
вољних особина 
ученика;

●  Повезивање моторичких 
задатака у целине; 

●  Увођење ученика 
у организовани 
систем припрема за 
школска такмичења, 
игре, сусрете и 
манифестације;

●  Развијање елемената 
ритма у препознавању 
целина: рад-одмор; 
напрезање-релаксација; 
убрзање-успоравање;

Избор спортских грана, 
спортско-рекреативних 
или других кретних 
активности као 
трајног опредељења за 
њихово свакодневно 
упражњавање;

●  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), 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, 
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 
својим активностима.

●  Се правилно односи према 
окружењу у којем вежба, 
рекреира се и бави се спортом, 
што преноси у свакодневни 
живот;

●  Учествује на школском 
такмичењу и у систему школских 
спортских такмичења. 

●  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 m ученици и ученице; 
– 800 m ученици и ученице ;
–  штафета 4 x 100 m ученици и ученице
Вежбање технике трчања на средњим 
стазама умереним интензитетом и 
различитим темпом у трајању од 5 до 
10 min. 
Крос: јесењи и пролећни 
– 800 m ученице, 
–  1000 m ученици.
Скокови: 
 Скок удаљ техником увинућа 
Скок увис леђном 
Бацања: 
Бацање кугле, једна од рационалних 
техника (ученице 4 kg , ученици 5 kg).
Спровести такмичења у одељењу, 
на резултат, у свим реализованим 
атлетским дисциплинама. 
 
●  СПОРТСКА ГИМНАСТИКА: 

ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ
 Напомене:
–  Наставник формира групе на основу 

умења (вештина) ученика стечених 
после основне школе: основни, 
средњи и напредни ниво;

–  Наставник олакшава, односно отежава 
програм на основу моторичких 
способности и претходно стечених 
умења ученика.

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 1800 и доскоком на обе ноге 
(„рондат”)
2. Прескок
 За ученике коњ у ширину висине 120 
цм; за ученице 110 cm:
– згрчка;
– разношка
– за напредни ниво: склонка
3. Кругови
 За ученике /дохватни кругови/:
–  из мирног виса вучењем вис узнето, 

спуст у вис стражњи, издржај, 
вучењем вис узнето, спуст у вис 
предњи.

 За ученице /дохватни кругови/:
– уз помоћ суножним одскоком наскок 
у згиб, њих у згибу /уз помоћ/; спуст у 
вис стојећи
4. Разбој
 За ученике /паралелни разбој/:
–  из њиха у упору, предњихом саскок са 

окретом за 1800 (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 900 (одношка), 
завршити боком према притци.

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе:
●  теоријска настава (2 часа)
●  мерење и тестирање (6 часова)
●  практична настава ( 62 часова)

Подела одељења на групе
Одељење се не дели приликом 
реализације;
Настава се изводи фронтално и по 
групама, у зависности од карактера 
методске јединице која се реализује. 
Уколико је потребно, нарочито за вежбе 
из корективне гимнастике, приступ је 
индивидуалан.

Место реализације наставе
●  Теоријска настава се реализује у 

учионици или у сали, истовремено са 
практичном наставом;

●  Практична настава реализује се 
на спортском вежбалишту (сала, 
спортски отворени терени, базен, 
клизалиште, скијалиште). 

Препоруке за реализацију наставе
●  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. 

●  Садржај циклуса је:
–  за проверу нивоа знања на крају 

школске године – један;
–  за атлетику – један;
–  за гимнастику: вежбе на справама и 

тлу – један
–  за спорт по избору ученика – два;
–  за повезивање физичког васпитања са 

животом и радом – један.

Начин остваривања програма

●  Садржаји програма усмерени су на: 
развијање физичких способности; 
спортско-техничко образовање; 
повезивање физичког васпитања са 
животом и радом;

●  Годишњи план, програм и распоред 
кросева, такмичења, зимовања 
и других облика рада утврђује 
се на почетку школске године на 
наставничком већу, на предлог 
стручног већа наставника физичког 
васпитања; 

●  Стручно веће наставника физичког 
васпитања, самостално, одређује 
редослед обраде појединих садржаја 
програма и циклуса;

●  Часови у току недеље треба да буду 
распоређени у једнаким интервалима, 
не могу се одржавати као блок 
часови. Настава се не може одржавати 
истовремено са два одељења ни на 
спортском терену ни у фискултурној 
сали;

●  У свим разредима настава физичког 
васпитања се реализује одвојено за 
ученике и одвојено за ученице, а само 
у школама које имају по два паралелна 
објекта за физичко васпитање 
дозвољена је истовремена реализација 
часа;
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●  Спортска игра (по 
избору);

●  Физичка, односно 
спортска активност: 
у складу са 
могућностима 
школе. 

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 900, упором рукама испред тела 
преднос разножно; ослонцем ногу иза 
тела (напреднији ниво: замахом у 
заножење) до упора чучећег; усправ, 
усправ, ходање у успону са докорацима, 
вага претклоном, усклон, саскок 
пруженим телом (чеоно или бочно у 
односу на справу).
7. Коњ са хватаљкама 
 За ученике: 
– премах одножно десном напред замах 
улево, замах удесно, замах улево и 
спојено премах левом напред; премах 
десном назад, замах улево, замах удесно 
и спојено одножењем десне, саскок са 
окретом за 900 улево до става на тлу, 
леви бок према коњу.
Школско такмичење (одељење, 
школа): стручно веће 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 
ученика у складу са изборним 
програмом за дату игру. На основу 
претходних умења у техници и 
тактици наставник планира конкретне 
садржаје из спортске игре;

●  Стручно веће 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).

Праћење и вредновање 
Праћење напретка ученика у физичком 
васпитању се обавља сукцесивно 
у току читаве школске године, на 
основу методологије праћења, мерења 
и вредновања ефеката у физичком 
васпитању – стандарди за оцењивање 
физичких способности ученика и 
постигнућа у спортским играма 
 
Минимални образовни захтеви
●  Атлетика : трчање на 100 м за 

ученике и ученице, трчање на 800 
м за ученике и 500 м за ученице, 
скок удаљ, увис, бацање кугле – на 
резултат.

●  Вежбе на справама и тлу:
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.

Оквирни број часова по темама
●  Тестирање и провера савладаности 

стандарда из основне школе (6 
часова); 

●  Теоријских часова (1 у првом и 1 у 
другом полугодишту);

●  Атлетика (12 часова)
●  Гимнастика: вежбе на справама и тлу 

(12 часова);
●  Спортска игра: по избору школе (12 

часова);
●  Физичка активност, односно спортска 

активност:у складу са могућностима 
школе а по избору ученика (12 
часова).

●  Пливање (10 часова);
●  Провера знања и вештина (4 часа).

●  ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ
– Из фонда радних дана и за извођење 
редовне наставе школа у току школске 
године организује:
– Два целодневна излета са пешачењем

–  I разред до 12 km (укупно у оба 
правца);

–  II разред до 14 km (укупно у оба 
правца);

–  III разред дo 16 km (укупно у оба 
правца);

–  Два кроса: јесењи и пролећни

–  Стручно веће наставника физичког 
васпитања утврђује програм и садржај 
излета, и дужину стазе за кросеве, 
према узрасту ученика.

–  Школа организује и спроводи спортска 
такмичења, као јединствени део 
процеса наставе физичког васпитања. 
Спортска такмичења организују се у 
оквиру радне суботе и у друго време 
које одреди школа. Међушколска 
спортска такмичења организују се у 
оквиру календара које одреди Савез 
за школски спорт и олимпијско 
васпитање Србије које је уједно и 
организатор ових такмичења.

Кључни појмови садржаја: физичко вежбање, очување здравља, спортска игра 



Страна 228 – Број 10 ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИК 29. јул 2019.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Годишњи фонд часова: 70
Разред: Други

ТЕМА ЦИЉ
ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 
ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

●  Здравствена 
култура и физичка 
активност, 
као основа за 
реализовање 
постављених 
циљева и исхода; 

●  Унапређивање и 
очување здравља;

●  Утицај на 
правилно држање 
тела (превенција 
постуралних 
поремећаја);

●  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; 

●  Вежбе обликовања (јачања, лабављење 
и растезање);

●  Вежбе из корективне гимнастике;
●  Провера стања моторичких и 

функционалних способности;

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

●  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.

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе:
●  теоријска настава (2 часа)
●  мерење и тестирање (6 часова)
●  практична настава ( 62 часа)

Подела одељења на групе
Одељење се не дели приликом 
реализације;
Настава се изводи фронтално и по 
групама, у зависности од карактера 
методске јединице која се реализује. 
Уколико је потребно, нарочито за вежбе 
из корективне гимнастике, приступ је 
индивидуалан.

Место реализације наставе
●  Теоријска настава се реализује у 

учионици или у сали, истовремено са 
практичном наставом;

●  Практична настава реализује се 
на спортском вежбалишту (сала, 
спортски отворени терени, базен, 
клизалиште, скијалиште). 

Препоруке за реализацију наставе
●  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. 

●  Развој моторичких 
и функционалних 
способности 
човека, као основа 
за реализовање 
постављених 
циљева и исхода;

●  Развој и усавршавање 
моторичких 
способности и 
теоријских знања 
неопходних за 
самостални рад на 
њима; 

●  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;

●  Вежбе снаге без и са малим теговима 
(до 4 kg);

●  Трчање на 60 m и 100 m;
●  Трчање на 800 m ученице и 1000 m 

ученици;
●  Вежбе растезања (број понављања и 

издржај у крајњем положају),
●  Полигони спретности и окретности и 

спортске игре;
●  Аеробик;

●  Усвајање знања, 
умења и вештина 
из спортских грана 
и дисциплина 
као основа за 
реализовање 
постављених 
циљева и исхода;

●  Атлетика;

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

●  Мотивација ученика за 
бављењем физичким 
активностима;

●  Формирање позитивног 
психосоцијалних 
образаца понашања;

●  Примена стечених 
умења, знања и навика у 
свакодневним условима 
живота и рада;

●  Естетско изражавање 
покретом и 
доживљавање естетских 
вредности покрета и 
кретања;

●  Усвајање етичких 
вредности и подстицање 
вољних особина 
ученика ;

●  Повезивање моторичких 
задатака у целине; 

●  Увођење ученика 
у организовани 
систем припрема за 
школска такмичења, 
игре, сусрете и 
манифестације;

●  Кратко описати основне 
карактеристике и правила 
спортске гране атлетике, 
гимнастике и спортске гране- 
дисциплина које се уче;

●  Демонстрирати – вежбе и технике 
атлетских дисциплина и вежби 
на справама и тлу које се уче 
(поседовати вештину)

●  Детаљније описати правила 
спортске гране за коју показује 
посебан интерес, за коју школа 
има услове;

●  Објаснити због којих је 
карактеристика физичког 
васпитања важно да активно 
учествује у процесу наставе и да 
самостално спроводи одређен 
програм физичке и спортске 
активности;

●  Ученик ће желети да се бави 
физичким, односно спортским 
активностима пошто ће сагледати 
(детектовати) позитивне 
карактеристике физичке и 
спортске активности и њихове 
позитивне утицаје на здравље, 
дружење и добро расположење;

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 m ученици и ученице; 
– 800 m ученици и ученице 
–  штафета 4 x 100 m ученици и ученице
Вежбање технике трчања на средњим 
стазама умереним интензитетом и 
различитим темпом у трајању од 5 до 
10 min. 
Крос: јесењи и пролећни 
– 800 m ученице, 
–  1000 m ученици.
Скокови: 
Скок удаљкорачном техником.
Скок увис леђном техника.
Бацања: 
Бацање кугле, једна од рационалних 
техника (ученице 4 kg , ученици 5 kg).
Спровести такмичења у одељењу, 
на резултат, у свим реализованим 
атлетским дисциплинама. 
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●  Спортска 
гимнастика:

 (Вежбе на 
 справама и тлу);

●  Развијање елемената 
ритма у препознавању 
целина: рад–одмор; 
напрезање–релаксација; 
убрзање–успоравање;

●  Избор спортских грана, 
спортско-рекреативних 
или других кретних 
активности као 
трајног опредељења за 
њихово свакодневно 
упражњавање. 

●  Сагледати негативне утицаје 
савременог начина живота 
(пушење, дрога, насиље, 
деликвентно понашање) и 
свестан је да физичким, односно 
спортским активностима могуће 
је предупредити негативне 
утицаје

●  Путем физичких односно 
спортских активности 
комуницирати са својим 
друговима и уживати у дружењу 
и контактима;

●  Довести у везу свакодневни 
живот и способност за учење 
и практичан рад са физичким, 
односно спортским активностима 
и правилном исхраном;

●  Објаснити да покрет и кретање, 
без обзира на то којој врсти 
физичке, односно спортске 
активности припадају, имају 
своју естетску компоненту(лепота 
извођења, лепота доживљаја);

●  Ученик ужива у извођењу 
покрета и кретања;

●  Ученик наводи основне 
олимпијске принципе и 
примењује их на школским 
спортским такмичењима и у 
слободном времену;

●  Препознаје нетолерантно 
понашање својих другова и 
реагује на њега, шири дух 
пријатељства, истрајан је у 
својим активностима.

●  Има правилан однос према 
окружењу у којем вежба, 
рекреира се и бави се спортом. 

 ●  СПОРТСКА ГИМНАСТИКА: 
ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ

Напомена:
– Наставник олакшава, односно 
отежава програм на основу моторичких 
способности и претходно стечених 
умења ученика.
1. Вежбе на тлу
 За ученике и ученице:
– из упора за рукама, зибом, провлак 
згрчено напред до упора пред рукама 
(опружено);
– колут напред и спојено усправом до 
ваге претклоном и заножењем, издржај
– премет странце упором у „бољу” 
страну и спојено, премет странце у 
„слабију” страну
– за напредни ниво премет напред 
упором 
2. Прескок
 За ученике коњ у ширину висине 120 
цм; за ученице 110 cm:
– згрчка;
– разношка
– за напредни ниво: склонка и прескоци 
са заножењем
3. Кругови
 За ученике /доскочни кругови/:
–  њих, зањихом саскок, уз помоћ.
4. Разбој
За ученике /паралелни разбој/:
-–  из упора седећег разножно пред 

рукама, прехватом напред и дизањем 
склоњено став на раменима, спуст 
назад у упор седећи разножно, 
прехват рукама иза бутина, сножити и 
зањихом саскок.

За ученице /двовисински разбој, једна 
притка, вратило/:
–  вис на в/п лицем према н/п: клим, 

премах згрчено једном ногом до 
виса лежећег на н/п, прехват (може 
разноручно) на н/п до упора јашућег; 
премах одножно предножном (уназад) 
до упора предњег; замахом уназад 
(зањихом) саскок пруженим телом;

–  једна притка: наскок у упр предњи, 
премах одножно једном ногом до 
упора јашућег; премах одножно 
заножном до упора стражњег; саскок 
саседом (замахом ногама унапред).

5. Вратило
 За ученике /доскочно вратило/
–  из мирног виса узмак до упора, 

замахом ногама уназад (зањихом) 
саскок увито

6. Греда 
 За ученице /висока греда/:
– залетом и суножним одскоком наскок 
у упор чучећи; окрет за 900 усправ у 
успон, окрет за 1800, лагано трчање на 
прстима, скок са променом ногу, кораци 
у успону до краја греде; саскок згрчено 
(бочно у односу на греду).
7. Коњ са хватаљкама 
 За ученике:
– из упора пред рукама, коло заножно 
левом, коло заножно десном.
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.

Садржај циклуса је:
–  за проверу нивоа знања на крају 

школске године – један;
–  за атлетику – један;
–  за гимнастику: вежбе на справама и 

тлу – један
–  за спорт по избору ученика – два;
–за повезивање физичког васпитања са 
животом и радом – један.

Начин наставе и учења
Садржаји програма усмерени су 
на:развијање физичких способности; 
спортско-техничко образовање; 
повезивање физичког васпитања са 
животом и радом.
Годишњи план, програм и распоред 
кросева, такмичења, зимовања и других 
облика рада утврђује се на почетку 
школске године на наставничком већу, 
на предлог стручног већа наставника 
физичког васпитања.
Стручно веће наставника физичког 
васпитања, самостално, одређује 
редослед обраде појединих садржаја 
програма и циклуса.
Часови у току недеље треба да буду 
распоређени у једнаким интервалима, 
не могу се одржавати као блок 
часови. Настава се не може одржавати 
истовремено са два одељења ни на 
спортском терену ни у фискултурној 
сали.
У свим разредима настава физичког 
васпитања се реализује одвојено за 
ученике и одвојено за ученице, а 
само у школама које имају по два 
паралелна објекта за физичко васпитање 
дозвољена је истовремена реализација 
часа 

Праћење и вредновање 
Праћење напретка ученика у физичком 
васпитању се обавља сукцесивно 
у току читаве школске године, на 
основу методологије праћења, мерења 
и вредновања ефеката у физичком 
васпитању – стандарди за оцењивање 
физичких способности ученика и 
постигнућа у спортским играма 
 
Минимални образовни захтеви
●  Атлетика : трчање на 100 m за 

ученике и ученице, трчање на 800 
m за ученике и 500 m за ученице, 
скок удаљ, увис, бацање кугле – на 
резултат.

●  Вежбе на справама и тлу:
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.

Оквирни број часова по темама
●  Тестирање и провера савладаности 

стандарда из основне школе (6 часова) 
●  Теоријских часова (1 у првом и 1 у 

другом полугодишту).
●  Атлетика (12 часова)
●  Гимнастика: вежбе на справама и тлу 

(12 часова).
●  Спортска игра: по избору школе(14 

часова)
●  Физичка активност, односно спортска 

активност:у складу са могућностима 
школе а по избору ученика (10 
часова).

●  Пливање (10 часова).
●  Провера знања и вештина (4 часа).
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●  Спортска игра (по 
избору);

●  Физичка, односно 
спортска активност: 
у складу са 
могућностима 
школе. 

●  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.

●  Стручно веће наставника физичког 
васпитања, 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

ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ
–  Из фонда радних дана и за извођење 

редовне наставе школа у току 
школске године организује:

–  Два целодневна излета са пешачењем

–  I разред до 12 km (укупно у оба 
правца);

–  II разред до 14 km (укупно у оба 
правца);

–  III разред do 16 km(укупно у оба 
правца);

–  Два кросa: јесењи и пролећни

–  Стручно веће наставника физичког 
васпитања утврђује програм и садржај 
излета, и дужину стазе за кросеве, 
према узрасту ученика.

Школа организује и спроводи спортска 
такмичења, као јединствени део 
процеса наставе физичког васпитања. 
Спортска такмичења организују се у 
оквиру радне суботе и у друго време 
које одреди школа. Међушколска 
спортска такмичења организују се у 
оквиру календара које одреди Савез за 
школски спорт и олимпијско васпитање 
Србије које је уједно и организатор ових 
такмичења.

Кључни појмови садржаја: физичко вежбање, очување здравља, спортска игра 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Годишњи фонд часова: 62
Разред: Трећи

ТЕМА ЦИЉ
ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 
ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

●  Здравствена 
култура и физичка 
активност, 
као основа за 
реализовање 
постављених 
циљева и исхода; 

●  Унапређивање и 
очување здравља;

●  Утицај на 
правилно држање 
тела (превенција 
постуралних 
поремећаја);

●  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; 

●  Вежбе обликовања (јачања, лабављење 
и растезање);

●  Вежбе из корективне гимнастике;
●  Провера стања моторичких и 

функционалних способности;

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

●  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.

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе:
●  теоријска настава (2 часа)
●  мерење и тестирање (6 часова)
●  практична настава ( 54 часова)

Подела одељења на групе
Одељење се не дели приликом 
реализације;
Настава се изводи фронтално и по 
групама, у зависности од карактера 
методске јединице која се реализује. 
Уколико је потребно, нарочито за вежбе 
из корективне гимнастике, приступ је 
индивидуалан.

●  Развој моторичких 
и функционалних 
способности 
човека, као основа 
за реализовање 
постављених 
циљева и исхода;

●  Развој и усавршавање 
моторичких 
способности и 
теоријских знања 
неопходних за 
самостални рад на 
њима; 

●  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;

●  Вежбе снаге без и са малим теговима 
(до 4 kg);

●  Трчање на 60 m и 100 m;
●  Трчање на 800 m ученице и 1000 m 

ученици;
●  Вежбе растезања (број понављања и 

издржај у крајњем положају),
●  Полигони спретности и окретности и 

спортске игре;
●  Аеробик;
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●  Усвајање знања, 
умења и вештина 
из спортских грана 
и дисциплина 
као основа за 
реализовање 
постављених 
циљева и исхода;

●  Програм по избору 
ученика: 

●  Ритмичка 
гимнастика и 
народни плесови;

●  Спортска игра
 (по избору);

●  Рукомет;

●  Фудбал;

●  Кошарка;

●  Одбојка;

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

●  Мотивација ученика за 
бављењем физичким 
активностима;

●  Формирање позитивног 
психосоцијалних 
образаца понашања;

●  Примена стечених 
умења, знања и навика у 
свакодневним условима 
живота и рада;

●  Естетско изражавање 
покретом и 
доживљавање естетских 
вредности покрета и 
кретања;

●  Усвајање етичких 
вредности и подстицање 
вољних особина 
ученика ;

●  Повезивање моторичких 
задатака у целине; 
али без стварања 
крутих моторичких 
аутоматизама 

●  Увођење ученика 
у организовани 
систем припрема за 
школска такмичења, 
игре, сусрете и 
манифестације;

●  Развијање елемената 
ритма сједињавањем 
кинетичких и 
енергетских елемената у 
целине: у препознавању 
целина: рад-одмор; 
напрезање-релаксација; 
убрзање-успоравање;

●  Избор спортских грана, 
спортско-рекреативних 
или других кретних 
активности као 
трајног опредељења за 
њихово свакодневно 
упражњавање; 

●  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) , 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, 
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 (да ли си ово намерно 
избацио?.

●  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 којем вежба, 
рекреира се и бави се спортом, 
што преноси у свакодневни 
живот

●  Учествује на школском 
такмичењу и у систему школских 
спортских такмичења 

ПРОГРАМ ПО ИЗБОРУ УЧЕНИКА

●  РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА И 
НАРОДНИ ПЛЕСОВИ

–  Савладавање основних вежби: 
докорак,”, мењајући корак галопом у 
свим правцима, полкин корак, далеко 
високи скок, „маказице;

–  Систематска обрада естетског 
покрета тела у месту и у кретању без 
реквизита и са реквизитима, користећи 
при томе различиту динамику, ритам 
и темпо,

–  Примена савладане технике естетског 
покрета и кретања у кратким 
саставима. 

–  Треба савладати најмање пет народних 
плесова.

–  Припрема за такмичење и приредбе и 
учешће на њима.

●  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.

РУКОМЕТ
–  Увежбавати основне техничке 

елементе који су предвиђени 
програмским садржајима за основну 
школу.

–  Покривање и откривање играча, 
одузимање лопте, ометање 
противника. Општи принципи 
постављања играча у одбрани и 
нападу. Напад са једним и два играча 
и напад против зонске одбране. Зонска 
одбрана и напад „човек на човека”. 
Уигравање кроз тренажни процес.

–  Правила игре. 
–  Учествовање на разредним, школским 

и међушколским такмичењима.

 ФУДБАЛ
–  Увежбавати основне техничке 

елементе који су предвиђени 
програмским садржајима за основну 
школу.

–  Покривање и откривање играча, 
одузимање лопте и ометање 
противника. Општи принципи 
постављања играча у нападу и 
одбрани. Разне варијанте напада и 
одбране. Уигравање кроз тренажни 
процес. 

–  Правила малог фудбала. 
–  Учествовање на разним школским и 

међушколским такмичењима.

 КОШАРКА
–  Увежбавати основне техничке 

елементе који су предвиђени 
програмским садржајима за основну 
школу

–  Техника кошарке. Шутирање на кош 
из места и кретања, шут са једном или 
обема рукама, са разних одстојања од 
коша. Постављање и кретање играча у 
нападу и одбрани. Одбрана „зоном” и 
„човек на човека”. Напад против ових 
врста одбрана. Контранапад у разним 
варијантама и принцип блока.

– Правила игре и суђење. 
–  Учествовање на разредним и 

школским такмичењима.

 ОДБОЈКА
–  Увежбавати основне техничке 

елементе који су предвиђени 
програмским садржајима за основну 
школу

Место реализације наставе
●  Теоријска настава се реализује у 

учионици или у сали, истовремено са 
практичном наставом;

●  Практична настава реализује се 
на спортском вежбалишту (сала, 
спортски отворени терени, базен, 
клизалиште, скијалиште).

Препоруке за реализацију наставе
●  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. 

Садржај циклуса је:
–  за проверу нивоа знања на крају 

школске године – један;
–  за атлетику – један;
–  за гимнастику: вежбе на справама и 

тлу – један
–  за спорт по избору ученика – два;
–  за повезивање физичког васпитања са 

животом и радом – један.

Начин остваривања програма

 Садржаји програма усмерени су на: 
развијање физичких способности; 
спортско-техничко образовање; 
повезивање физичког васпитања са 
животом и радом.
 Годишњи план, програм и распоред 
кросева, такмичења, зимовања и других 
облика рада утврђује се на почетку 
школске године на наставничком већу, 
на предлог стручног већа наставника 
физичког васпитања.
 Стручно веће наставника физичког 
васпитања, самостално, одређује 
редослед обраде појединих садржаја 
програма и циклуса.
 Часови у току недеље треба да буду 
распоређени у једнаким интервалима, 
не могу се одржавати као блок 
часови. Настава се не може одржавати 
истовремено са два одељења ни на 
спортском терену ни у фискултурној 
сали.
У свим разредима настава физичког 
васпитања се реализује одвојено за 
ученике и одвојено за ученице, а 
само у школама које имају по два 
паралелна објекта за физичко васпитање 
дозвољена је истовремена реализација 
часа 

Праћење и вредновање 
 Праћење напретка ученика у физичком 
васпитању се обавља сукцесивно 
у току читаве школске године, на 
основу методологије праћења, мерења 
и вредновања ефеката у физичком 
васпитању – стандарди за оцењивање 
физичких способности ученика и 
постигнућа у спортским играма 

Оквирни број часова по темама
●  Тестирање и провера савладаности 

стандарда из основне школе (6 часова) 
●  Теоријских часова (1 у првом и 1 у 

другом полугодишту).
●  Спортска игра: по избору школе (50 

часа)
●  Провера знања и вештина (4 часа).
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●  Пливање;

●  Борилачке вештине;

●  Клизање, смучање;

–  Техника одбојке. Игра са повученим 
и истуреним центром. Смечирање 
и његова блокада. Уигравање кроз 
тренажни процес.

–  Правила игре и суђења. 
–  Учествовање на одељенским 

, разредним и међушколским 
такмичењима.

 ПЛИВАЊЕ
–  Упознавање и примена основних 

сигурносних мера у пливању;
–  Усвајање две технике пливања (по 

склоностима и избору ученика). 
Вежбање ради постизања бољих 
резултата. Скок на старту и окрети. 

–  Учествовање на одељенским 
, разредним и међушколским 
такмичењима.

БОРИЛАЧКЕ ВЕШТИНЕ
–  Избор борилачке вештине која се 

изучава на матичним факултетима 
спорта и физичког васпитања, 
и која је у програму Школских 
спортских такмичења. Наставник 
у складу са могућностима школе и 
интересовањима ученика предлаже 
наставни програм.

КЛИЗАЊЕ И СКИЈАЊЕ 
–  Програмски задаци из клизања и 

скијања обухватају савладавање 
основне технике и упознавање са 
правилима такмичења. Наставник 
предлаже наставни програм, који 
се заснива на програму клизања 
и предмета скијање на матичним 
факултетима.

Школа организује и спроводи спортска 
такмичења, као јединствени део процеса 
наставе физичког васпитања. 
Спортска такмичења организују се у 
оквиру радне суботе и у друго време 
које одреди школа. Међушколска 
спортска такмичења организују се у 
оквиру календара које одреди Савез за 
школски спорт и олимпијско васпитање 
Србије које је уједно и организатор ових 
такмичења.

Кључни појмови садржаја: физичко вежбање, очување здравља, спортска игра

МАТЕМАТИКА

Циљеви учења:

–  Развијање логичког и апстрактног мишљења;
–  Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко-логичког језика;
–  Развијање способности одређивања и процене квантитативних величина и њиховог односа;
–  Развијање осећаја за простор, разликовање геометријских објеката и њихови узајамни односи и трансформације;
–  Разумевање функционалних зависности, њихово представљање и примена;
–  Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности, критичности у раду.

Годишњи фонд часова: 70 часова
Разред: Први 

ТЕМА ЦИЉ 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Реални бројеви

●  Проширивање знања о 
скупу реалних бројева

●  Упознавање са 
појмовима апсолутна и 
релативна грешка

●  разликује различите записе 
бројева из скупова N, Z, Q, и 
те бројеве приказује на бројној 
правој и пореди их. 

●  разликује основне подскупове 
скупа реалних бројева (N, Z, Q, I) 
и уочава релације NÌZÌQÌR, IÌR

●  израчуна вредност једноставног 
рационалног бројевног израза 
поштујући приоритет рачунских 
операција и употребу заграда

●  користи калкулатор при 
израчунавању вредности 
бројевног израза

●  одреди апсолутну вредност 
реалног броја и графички 
интерпретира на бројевној оси

●  заокругли број на одређени број 
децимала

●  одреди апсолутну и релативну 
грешку

●  Преглед бројева, операције са реалним 
бројевима

●  Апсолутна вредност реалног броја
●  Приближна вредност реалних бројева, 

правила заокругљивања
●  Апсолутна и релативна грешка 

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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе:
●  теоријска настава (70 часова)

Место реализације наставе
●  Настава се реализује у учионици или 

кабинету за математику

Препоруке за реализацију наставе
●  образложити циљ предмета, начин и 

критеријум оцењивања
●  неопходна предзнања поновити уз 

максимално ангажовање ученика;
●  подстицати ученике на размишљање и 

самостално закључивање
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Пропорционалност

●  Проширивање знања 
о пропорцијама и 
процентном рачуну

●  Оспособљавање за 
примену пропорција и 
процената на решавање 
реалних проблеме

●  израчуна одређен део неке 
величине

●  одреди непознате чланове просте 
пропорције

●  прошири или скрати размеру и 
примени је у решавању проблема 
поделе

●  препозна директну или обрнуту 
пропорционалност две величине 
, примени je при решавању 
једноставних проблема и. 
прикаже графички

●  одреди непознату главницу, 
проценат или процентни износ 

●  Размера и пропорција
●  Директна и обрнута 

пропорционалност
●  Прост сразмерни рачун
●  Рачун поделе 
●  Процентни и промилни рачун

●  примењивати разноврсне облике и 
методе рада, како би се подстакла 
активност ученика

●  инсистирати на прецизности, 
тачности, систематичности и 
уредности у раду

●  упућивати ученике на претраживање 
различитих извора и примену 
савремених технологија

●  Реални бројеви: садржаје о грешкама 
повезати са стручним предметима, 
израчунавати апсолутну и релативну 
грешку конкретних мерења. 

●  Пропорционалност: користити што 
више конкретних примера из живота 
и струке. 

●  Рационални алгебарски 
изрази: тежиште треба да буде 
на разноврсности идеја, сврси и 
суштини трансформација полинома и 
алгебарских разломака, а не на раду са 
компликованим изразима.

●  Геометрија: инсистирати на 
прецизности, уредности и правилној 
терминологији.

●  Линеарне једначине и неједначине: 
истаћи повезаност између 
аналитичког и графичког приказа 
функције. Садржаје повезати са 
одговарајућим садржајима физике и 
примерима из свакодневног живота.

●  Праћење и вредновање
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз:
1. активност ученика на часу;
2. усмену проверу знања;
3. писмену провера знања;
4. тестове знања.

Оквирни број часова по темама
●  Реални бројеви (8 часова)
●  Пропорционалност (11 часова)
●  Рационални алгебарски изрази (14 

часова)
●  Геометрија (15 часова)
●  Линеарне једначине и неједначине (14 

часова)

За реализацију 4 писменa задатка са 
исправкама планирано је 8 часова.

Рационални 
алгебарски изрази

●  Проширивање знања о 
полиномима

●  Разумевање поступка 
растављања полинома 
на чиниоце и 
одређивања НЗС и НЗД 
полинома

●  сабира, одузима и множи 
полиноме

●  примени дистрибутивни закон 
множења према сабирању и 
формуле за квадрат бинома и 
разлику квадрата, збир и разлику 
кубова при трансформацији 
полинома

● растави полином на чиниоце
● одреди НЗД и НЗС полинома
●  трансформише једноставнији 

рационални алгебарски израз

●  Полиноми
●  Растављање полинома на чиниоце
●  НЗД и НЗС полинома
●  Трансформације рационалних 

алгебарских израза

Геометрија

●  Обнављање основних 
појмова у геометрији

●  Проширивање знања 
о троугловима и 
четвороугловима

●  разликује основне и изведене 
геометријске појмове 

●  разликује међусобни однос 
углова (суседни, упоредни, 
унакрсни, комплементни, 
суплементни) 

●  наведе и примени везе између 
углова са паралелним (или 
нормалним крацима) 

●  наведе и примени релације везане 
за унутрашње и спољашње 
углове троугла

●  дефинише појмове симетрала 
дужи, симетрала угла, тежишна 
дуж и средња линија троугла

●  конструише симетралу дужи, 
симетралу угла и висину троугла

●  конструише значајне тачке 
троугла

●  наведе својство тежишта
●  наведе основне релације 

у једнакокраком, односно 
једнакостраничном троуглу

●  разликује врсте четвороуглова и 
њихове особине

●  наведе ставове о паралелограму и 
уме да их примени 

●  наведе особине специјалних 
паралелограма

формулише Талесову теорему и 
примени је на поделу дужи на n 
једнаких делова

●  Геометријски појмови и везе између 
њих

●  Троугао
●  Значајне тачке троугла
●  Четвороугао
●  Талесова теорема

Линеарне једначине 
и неједначине

●  Проширивање знања о 
линеарној једначини, 
нејeднaчини и функцији 

●  Оспособљавање за 
анализу графика 
функције и његову 
примену

●  Примена знања о 
линеарним једначинама, 
системима и 
неједначинама на 
реалне проблеме

●  дефинише појам линеарне 
једначине

●  реши линеарну једначину
●  примени линеарну једначину на 

решавање проблема
●  реши једначину које се своди на 

линеарну једначину
●  дефинише појам линеарне 

функције
●  прикаже аналитички, табеларно и 

графички линеарну функцију
●  реши линеарну неједначину и 

графички прикаже скуп решења
●  реши систем линеарних 

једначина са две непознате

●  Линеарна једначина и њене примене
●  Линеарна функција и њен график
●  Линеарна неједначина
●  Систем линеарних једначина

Кључни појмови садржаја: реални бројеви, пропорција, рационални алгебарски изрази, геометријске фигуре, линеарне једначине, 
неједначине и функције.
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МАТЕМАТИКА
 Годишњи фонд часова: 70 часова
 Разред: Други

ТЕМА ЦИЉ 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Тригонометрија 
правоуглог троугла

●  Разумевање основних 
тригонометријских 
функција и 
идентичности

●  Оспособљавање 
за примену 
тригонометријских 
функција у практичним 
проблемима

●  дефинише основне 
тригонометријске функције 
оштрог угла

●  израчуна основне 
тригонометријске функције 
оштрог угла правоуглог троугла 
када су дате две странице

●  конструише оштар угао 
ако је позната једна његова 
тригонометријска функција 

●  наведе тригонометријске 
идентичности и примењује 
их у одређивању вредности 
тригонометријских функција ако 
је позната вредност једне од њих

●  наведе вредности 
тригонометријских функција 
карактеристичних углова (од 
30°, 45°, 60° ) и са калкулатора 
прочита вредности за остале 
оштре углове и обрнуто (одређује 
оштар угао ако је позната 
вредност тригонометријске 
функције) 

●  примени елементе 
тригонометрије правоуглог 
троугла на решавање практичних 
проблема

●  Дефиниције тригонометријских 
функција у правоуглом троуглу

●  Врeдности тригонометријских 
функција за углове од 0° , 30°, 45°, 
60°, 90°

●  Основне тригонометријске 
идентичности

●  Решавање правоуглог троугла

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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе:
●  теоријска настава (70 часова)

Место реализације наставе
●  Настава се реализује у учионици или 

кабинету за математику

Препоруке за реализацију наставе
●  образложити циљ предмета, начин и 

критеријум оцењивања
●  неопходна предзнања поновити уз 

максимално ангажовање ученика;
●  подстицати ученике на размишљање и 

самостално закључивање
●  примењивати разноврсне облике и 

методе рада, како би се подстакла 
активност ученика

●  инсистирати на прецизности, 
тачности, систематичности и 
уредности у раду

●  упућивати ученике на претраживање 
различитих извора и примену 
савремених технологија

●  Тригонометрија правоуглог 
троугла: садржаје повезивати са 
одговарајућим примерима из живота, 
нпр. величина сенке. Поновити 
правила заокругљивања бројева на 
одређени број децимала. Оспособити 
ученике за употребу калкулатора као 
помоћног средства при решавању 
проблема применом тригонометрије. 

●  Степеновање и кореновање: при 
проширивању скупа из кога је 
изложилац , нагласити перманентност 
особина степеновања. Оспособити 
ученике да помоћу калкулатора одреде 
вредности корена и степена датог 
броја.

●  Функција и график функције: 
приликом обраде користити што 
више конкретних примера из живота 
и струке. 

●  Квадратна једначина и квадратна 
функција: показати односе између 
решења и коефицијената, као и 
растављање квадратног тринома 
на чиниоце. Нацртати свих шест 
облика квадратне функције. Истаћи 
повезаност између аналитичког 
и графичког приказа квадратне 
функције. 

●  Геометријска тела: користити 
симулације пресека на рачунару. 
Садржаје повезати са стручним 
предметима и проблемима из 
свакодневног живота.

●  Низови: примере низова узимати из 
разних области математике, (нпр. из 
геометрије) као и из свакодневног 
живота (нпр. неки изабрани проблем 
сложеног интересног рачуна).

Степеновање и 
кореновање

●  Проширивање знања 
о степеновању и 
кореновању

●  Уочавање веза између 
степеновања и 
кореновања

●  Овладавање поступком 
рационалисања 
имениоца

●  наведе особине операција 
степеновања са целим 
експонентом и примени 
их у трансформацијама 
једноставнијих израза

●  наведе особине операција 
кореновања и примени их у 
трансформацијама једноставних 
израза

●  наведе особине операција 
степеновања са рационалним 
изложиоцем и примени 
их у трансформацијама 
једноставнијих израза

● рационалише именилац разломка 
у једноставним случајевима

●  Појам степена. Операције са 
степенима

●  Степен са целим изложиоцем
●  Запис броја у Е (scientific) формату
●  Појам корена. Операције са коренима
●  Степен са рационалним изложиоцем
●  Рационалисање имениоца разломка

Функција и график 
функције

●  Упознавање основних 
својстава функција

●  Оспособљавање за 
представљање података 
различитим графичким 
облицима и анализу 
датих података

●  наведе примере функција
●  одреди знак, интервале 

монотоности, максимум и 
минимум на датом графику

●  прочита и разуме податак са 
графикона, дијаграма или из 
табеле и одреди минимум или 
максимум и средњу вредност 
зависне величине

●  податке представљене у једном 
графичком облику представи у 
другом

●  Појам функције.
●  Функције са коначним доменом
●  Графичко представљање функције
●  Читање графика функције 

(одређивање знака, интервала 
монотоности, максимума, минимума) 
– без формалне дефиниције тих 
појмова

●  Различити графички облици 
представљања функција са коначним 
доменом (табела, график, дијаграм, 
круг)

●  Одређивање максимума, минимума и 
средње вредности зависне величине

Квадратна једначина 
и квадратна 

функција

●  Стицање основних 
знања потребних за 
решавање квадратних 
једначина

●  Оспособљавање за 
скицирање и анализу 
графика квадратне 
функције

● реши непотпуну квадратну 
једначину у скупу R
●  наведе пример квадратне 

једначине која нема решења у 
скупу R 

●  примени образац за решавање 
квадратне једначине 

●  одреди природу решења 
квадратне једначине

●  растави квадратни трином 
●  скицира и анализира график 

квадратне функције (да прочита 
нуле функције, максимум или 
минимум, где расте, а где опада)

●  Квадратна једначина
●  Образац за решавање квадратне 

једначине
●  Природа решења квадратне једначине
●  Растављање квадратног тринома на 

линеарне чиниоце
●  Квадратна функција и њен график



29. јул 2019.  ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИК Број 10 – Страна 235

Геометријска тела

●  Проширивање знања о 
телима

●  Уочавање односа у 
простору

●  Разумевање површине 
и запремине тела и 
примена на конкретне 
примере

●  израчуна обим и површину 
фигура у равни 

●  разликује правилне полиедре
●  примени одговарајуће формуле и 

израчуна површине и запремине 
правилне призме и пирамиде 
(једноставнији задаци)

● примени одговарајуће формуле 
и израчуна површине и запремине 
правог ваљка, купе и лопте
●  одреди површину једноставних 

равних пресека тела

●  Обим и површина фигура у равни
●  Призма, пирамида и њихови равни 

пресеци
●  Површина и запремина призме 
●  Површина и запремина пирамиде 
●  Ваљак, купа, лопта и њихови равни 

пресеци
●  Површина и запремина ваљка
●  Површина и запремина купе 
●  Површина и запремина лопте

●  Прећење и вредновање
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз:
1. активност ученика на часу;
2. усмену проверу знања;
3. писмену провера знања;
4. тестове знања.

Оквирни број часова по темама
●  Тригонометрија правоуглог троугла 

(7 часова)
●  Степеновање и кореновање (12 

часова)
●  Функција и график функције (6 

часова)
●  Квадратна једначина и квадратна 

функција (15 часова)
●  Тела (15 часова)
●  Низови (7 часова).

За реализацију 4 писменa задатка са 
исправкама планирано је 8 часова.

Низови

●  Упознавање са појмом 
низа

●  Разумевање појмова 
аритметички и 
геометријски низ и 
примена на конкретне 
проблеме 

●  препозна низ и да га настави 
(једноставнији примери) 

●  препозна аритметички низ, 
објасни шта су n и d и израчуна 
тражени члан низа 

● израчуна збир првих n чланова 
аритметичког низа
●  препозна геометријски низ, 

објасни шта су n и q и израчуна 
тражени члан низа

●  израчуна збир првих n чланова 
геометријског низа

●  Појам низа
●  Аритметички низ
●  Збир првих n чланова аритметичког 

низа
●  Геометријски низ
●  Збир првих n чланова геометријског 

низа

Кључни појмови садржаја: тригонометријске функције, степеновање и кореновање, својства функција, квадратна једначина и ква-
дратна функција, полиедри, обртна тела, аритметички и геометријски низ.

МАТЕМАТИКА

Годишњи фонд часова: 31 час
Разред: Трећи

ТЕМА ЦИЉ 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Аналитичка 
геометрија у равни

●  Упознавање са 
координатном методом

●  Разумевање 
зависности положаја 
праве и међусобног 
положаја две праве од 
коефицијената k и n

●  Разумевање зависности 
положаја кружнице и 
међусобног положаја 
праве и кружнице 
од коефицијената у 
њиховим једначинама

●  примени Гаусов алгоритам на 
решавање система линеарних 
једначина(3*3)

●  израчуна растојање између две 
тачке и обим троугла ако су дате 
координате његових темена

● разликује општи облик једначине 
праве од екплицитног облика и 
преведе један запис у други
● објасни положај праве у 
координатном систему у 
зависности од коефицијената k и n
● одреди једначину праве 
одређену датом тачком и датим 
коефицијентом правца
● одреди једначину праве одређену 
датим двема тачкама
● примени услов паралелности 
две праве
●  израчуна растојање тачке од 

праве
●  преведе општи облик једначине 

кружнице у канонски
●  одреди положај кружнице у 

Декартовом координатном 
систему и полупречник кружнице

●  Системи линеарних једначина. Гаусов 
алгоритам

●  Декартов координатни систем у равни. 
Координате тачке и растојање између 
две тачке

●  Једначина праве у Декартовом 
правоуглом координатном систему. 
Општи и екплицитни облик једначине 
праве

●  Једначина праве одређена тачком и 
коефицијентом правца

●  Једначина праве одређена двема 
тачкама

●  Узајамни положај две праве 
●  Нормални облик једначине праве и 

растојање тачке од праве
●  Једначина кружнице 
●  Узајамни положај праве и кружнице

На почетку теме ученике упознати 
са циљевима и исходима наставе, 
односно учења, планом рада и начинима 
оцењивања
Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе:
●  теоријска настава (31 час)
Место реализације наставе
●  Настава се реализује у учионици или 

кабинету за математику

Препоруке за реализацију наставе
●  образложити циљ предмета, начин и 

критеријум оцењивања
●  неопходна предзнања поновити уз 

максимално ангажовање ученика
●  подстицати ученике на размишљање и 

самостално закључивање
●  примењивати разноврсне облике и 

методе рада, како би се подстакла 
активност ученика

●  инсистирати на прецизности, 
тачности, систематичности и 
уредности у раду

●  упућивати ученике на претраживање 
различитих извора и примену 
савремених технологија 

●  Аналитичка геометрија у равни: 
истаћи да је аналитичка геометрија 
на одређени начин спој алгебре 
и геометрије и повезати примену 
аналитичког апарата са решавањем 
одређених задатака из геометрије. 
Указати на везе између различитих 
облика једначине праве. Једначину 
кружнице обрадити у општем и 
канонском облику. 

●  Елементи финансијске математике: 
користити што више конкретних 
примера из живота.

Елементи 
финансијске 
математике

●  Упознавање са 
основним елементима 
финансијске математике

●  Уочавање разлике 
између простог и 
сложеног каматног 
рачуна

●  Оспособљавање за 
примену стечених 
знања у свакодневном 
животу

●  примени каматни рачун од сто 
(време дато у годинама, месецима 
или данима)

●  примени каматни рачун више сто 
и ниже сто

●  објасни појам менице и на који 
начин се употребљава

●  примени прост каматни рачун 
на обрачунавање камате код 
штедних улога и потрошачких 
кредита 

●  покаже разлику између простог 
и сложеног каматног рачуна на 
датом примеру

●  Прост каматни рачун (каматни рачун 
од сто, више сто и ниже сто)

●  Примена простог каматног рачуна 
(рад са меницама и са рачуном 
штедног улога, потрошачки кредити)

●  Појам сложеног каматног рачуна
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Праћење и вредновање
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз:
●  активност ученика на часу;
●  усмену проверу знања;
●  писмену провера знања;
●  тестове знања.

Оквирни број часова по темама
●  Аналитичка геометрија у равни (18 

часова)
●  Елементи финансијске математике: 

(9 часова)

За реализацију 2 писменa задатка са 
исправкама планирана су 4 часа.

Кључни појмови садржаја: права, кружница, каматни рачун, штедни улог, кредит.

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

Циљ учења предмета: Стицање знања, вештина и формирање вредносних ставова информатичке писмености неопходних за живот и рад у савременом друштву.
Разред Први
Годишњи фонд часова 70

ТЕМА ЦИЉ
ИСХОДИ

По завршетку модула ученик ће 
бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Основе рачунарске 
технике

Стицање основних 
знања о математичко-
техничким основама 
информатике, значају 
и примени рачунара у 
информационом друштву, 
структури и принципу 
рада рачунара, функцији 
његових компоненти и 
утицају
компоненти на 
перформансе рачунара

●  објасни значење појмова податак, 
информација и 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 здрављa 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 
карактеристике

●  објасни сврху софтвера у 
рачунарском систему

●  наброји врсте софтвера

●  Информација и информатика
●  Кодирање информација коришћењем 

бинарног бројевног система
●  Представљање разних типова 

информација (текстуалне, графичке 
и звучне)

●  Кодирање карактера, кодне схеме
●  Јединице за мерење количине 

информација
●  Значај и примена рачунара
●  Карактеристике информационог 

друштва
●  Утицај рачунара на здравље
●  Структура и принцип рада рачунара
●  Врсте меморије рачунара
●  Процесор
●  Матична плоча
●  Магистрала
●  Улазно-излазни уређаји
●  Утицај компоненти на перформансе 

рачунара
●  Софтвер, појам и улога у РС
●  Врсте софтвера
●  Намена сваке врсте софтвера

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

Ставове предвиђене темом изграђивати 
и вредновати код ученика током свих 
облика наставе.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе:
●  лабораторијске вежбе

Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом 
реализације:
●  Лабораторијских вежби

Место реализације наставе
●  рачунарски кабинет

Препоруке за реализацију наставе

●  Потребно је објаснити градацију 
„податак-информација-знање” и 
утврдити значај информатике у 
прикупљању и чувању података, 
трансформацији у корисну 
информацију и интеграцији у знање

●  Кодирање карактера и кодне схеме 
(ASCII, Unicode) могуће је обрадити и 
уз тему Текст процесор

●  За вежбање: превођења количине 
информација из једне мерне јединице 
у другу, или превођења из декадног 
бројевног система у бинарни 
и обратно, може се користити 
калкулатор (који се налази у саставу 
оперативног система)

●  Важно је да се на примерима (звука, 
температуре, слике) ученицима 
приближи процес дискретизације 
информација, која је неопходна ради 
обраде на рачунару

●  Указати на основне профилактичке 
мере при коришћењу рачунара

●  Ученици треба да упознају 
функционалне могућности 
компоненти и принцип рада рачунара 
без упуштања у детаље техничке 
реализације (електронске схеме, 
конструктивни детаљи итд.)

Основе рада у 
рачунарском систему

●  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 и брише 
документе и фасцикле)

●  врши претрагу 
садржаја по различитим 
критеријумима

●  разуме потребу за 
инсталирањем новог 
софтвера

●  врши компресију и 
декомпресију фасцикли 
и докумената

●  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 и брише документе и 
фасцикле)

●  врши претрагу садржаја по 
различитим критеријумима

●  разуме потребу за инсталирањем 
новог софтвера

●  врши компресију и декомпресију 
фасцикли и докумената

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

●  концепти организације
●  типови датотека
●  претрага садржаја по различитим 

критеријумима
●  манипулација
●  инсталација
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Примена ИКТ-а Стицање знања, вештина 
и навика неопходних 
за успешно коришћење 
програма за обраду текста

Оспособљавање ученика 
за израду презентација и 
њихово презентовање

Оспособљавање ученика 
за рад са програмима за 
табеларне калкулације

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 примењују 
одговарајућутехнологију 
(алате и сервисе) за 
релизацију конкретног 
задатка

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

●  креира дигиталне 
продукте,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

●  Интерфејс текст процесора
●  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

●  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
●  Индивидуални 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 за јавно 

приказивање
●  Сараднички рад при изради 

презентације
●  Наступ презентера (држање тела, 

вербална и невербална комуникација, 
савладавање треме)

●  Подешавање радног окружења 
програма за табеларна прорачунавања

●  Рад са документима
●  Уношење података (појединачно и 

аутоматско попуњавање)
●  Измена типа и садржаја ћелија
●  Сортирање и филтрирање
●  Подешавање димензија, премештање, 

фиксирање и сакривање редова и 
колона

●  Додавање и манипулација радним 
листовима

●  Уношење формула са основним 
аритметичким операцијама

●  Референце ћелија
●  Функције за сабирање, средњу 

вредност, најмању, највећу, 
пребројавање, заокруживање

●  Логичке функције
●  Копирање формула
●  Форматирање ћелија
●  Типови графикона, приказивање 

података из табеле

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

●  пожељно је да се ученицима покаже 
редослед расклапања и склапања 
рачунара, и омогући да то сами 
понове

●  корисно је да се ученицима укаже на 
једноставне кварове које могу сами 
препознати и отклонити

●  уводећи опште појмове, на пример: 
капацитет меморије, брзина 
процесора, наставник треба да 
упозна ученике са вредностима ових 
параметара на школским рачунарима 
(користећи „контролну таблу” 
оперативног система)

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

●  ради постизања важног педагошког 
циља: развоја код ученика навике 
за самостално коришћење помоћне 
литературе, у овој наставној области 
ученици за домаћи задатак могу да, 
коришћењем рачунарских часописа 
или интернета, опишу конфигурацију 
рачунарског система која у том 
моменту има најбоље перформансе

Основе рада у рачунарском систему

●  Конкретне примере за вежбање 
прилагодити образовном профилу

●  При реализацији овог модула 
инсистирати на вештинама

●  При подешавању радног окружења 
посебну пажњу обратити на 
регионална подешавања

●  Објаснити ученицима значај 
хијерархијске организације фасцикли 
и докуманата

●  Код копирања, премештања, брисања, 
претраживања датотека и фасцикли 
користити већу добро организовану 
фасциклу са више подфасцикли и 
датотека

Примена ИКТ-а
●  инсистирати да се ученици навикавају 

да поштују правила слепог куцања
●  ученике треба упознати са 

постојањем два типа текст процесора 
– оних заснованих на језицима за 
обележавање текста (нпр. LaTeX, 
HTML) и WYSIWYG система какав ће 
се обрађивати у оквиру предмета

●  ученике треба упознати са постојањем 
текст процесора који омогућавају 
дељење докумената и заједнички 
рад на њима преко интернета 
(рад у облацима)ученике треба 
упознати са логичком структуром 
типичнихдокумената (молби, 
обавештења, итд.), школских 
реферата, семинарских и матурских 
радова

●  за вежбу од ученика се може тражити 
да неформатирани текст уреде по 
угледу на уређену верзију дату у 
формату који се не може конвертовати 
у документ текст процесора (на 
пример, pdf-формат или на папиру), 
користити текстове прилагођене 
образовном профилу 

●  указати на проблеме који могу да 
искрсну при покушају да се штампа 
документ када су инсталирани 
управљачки програми за више 
штампача 

●  пожељно је да израду једноставнијих 
докумената ученици провежбају кроз 
домаће задатке 
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●  Подешавање изгледа странице 
документа за штампање (оријентација 
папира, величина, маргине, прелом 
стране, уређивање заглавља и 
подножја, аутоматска нумерација 
страна)

●  Преглед пре штампе, аутоматско 
штампање заглавља колона, штампање 
опсега ћелија, целог радног листа, 
целог документа, графикона, 
одређивање броја копија

●  Практичну реализацију модула 
извести у неком од програма за 
изараду презентација (слајд, WEB или 
презентације у „облацима”

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

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

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

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

●  Подстицати креативност код ученика 
Ученицима треба дати критеријум 
оцењивања презентација – које ће 
самостално радити – заснован на 
бодовању свих битних елемената 
презентације

●  Инсистирати на важности квалитетног 
презентовања

●  Последња два часа резервисати за 
презентацију ученичких радова и 
дискусију о њима

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

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

●  Избор функција прилагодити 
нивоу знања ученика и потребама 
образовног профила

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

●  При вршењу калкулација сам процес 
приказати кроз алгоритамске шеме 
(улаз–процес–излаз, код линијских 
проблема, а код коришћења условних 
наредби приказати и разгранату 
структуру)

Интернет и електронска 
комуникација
●  вежбе крстарења (енгл. surf) и 

претраживања требало би да су у 
функцији овог, али и других предмета, 
како би се код ученика развијала 
навика коришћења интернета за 
прикупљање информација за потребе 
наставе

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

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

●  израда презентације се може 
илустровати на примеру неке од 
обрађених тема ради утврђивања и 
систематизовања изабране теме

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

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

●  ученицима треба дати критеријум 
оцењивања презентација – које ће 
самостално радити – заснован на 
бодовању свих битних елемената 
презентације

Интернет и 
електронска 
комуникација

Оспособљавање ученика 
за коришћење Интернет-
сервиса, коришћење 
ресурса локалне мреже и 
упознавање са принципом 
функционисања 
глобалних мрежа

●  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 важност поштовања 
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 чему је разлика између 

рачунара-сервера и рачунара-
клијената

●  објасни чему служи рутер и шта 
је рутирање

●  објасни који посао обављају 
интернет-провајдери

●  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)
●  Интернет протокол
●  IP 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)
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Праћење и вредновање
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз:
1. Праћење остварености исхода
2. Тестове знања
Тестове практичних вештина

Оквирни број часова по темама
●  Основе рачунарске технике 10 часова
●  Основе рада у рачунарском систему 

10 часова
●  Примена ИКТ-а 36 часова
●  Рачунарске мреже, интернет и 

електронска комуникација 14 часова

Кључни појмови садржаја: податак, информација, хардвер, софтвер, рачунарски систем, документ, датотека, фолдер, рачунарска 
мрежа, интернет

Назив предмета: ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Годишњи фонд часова: 35
Разред: Први

Циљеви учења:

–  Проширивање знања о односу човека и животне средине;
–  Разумевање структуре екосистема и биосфере;
–  Схватање концепта одрживог развоја;
–  Проширивање знања о различитим облицима загађивања животне средине и њиховим утицајима на здравље човека.

ТЕМА ЦИЉ
ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ 

ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Основни појмови 
екологије

●  Проширивање знања о 
предмету истраживања 
и значају екологије

●  Схватање структуре 
екосистема/биосфере и 
процеса који се у њима 
одвијају

●  Разумевање значаја 
биодиверзитета за 
опстанак живота на 
Земљи

●  дефинише предмет истраживања 
и значај екологије

●  објасни структуру екосистема
●  објасни процесе који се 

одигравају у екосистему
●  анализира међусобне односе 

организама у ланцима исхране
●  објасни структуру биосфере
●  анализира биогеохемијске 

циклусе у биосфери
●  утврђује значај биодиверзитета за 

опстанак живота на Земљи

●  Дефиниција, предмет истраживања и 
значај екологије

●  Структура екосистема
●  Процеси који се одигравају у 

екосистему
●  Биодиверзитет
●  Биосфера као јединствени еколошки 

систем Земље

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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз комбинацију 
различитих облика наставног рада и 
врста наставе (дидактичких модела) 
Место реализације наставе
●  Кабинет за биологију, виваријум, 

биолошка радионица, универзална 
учионица, адекватни објекти изван 
школског комплекса, природа

Препоруке за реализацију наставе
●  поштовање свих дидактичких 

принципа
●  примена наставних средстава, 

реализација теренске наставе, 
реализација биолошких/еколошких 
наставних екскурзија

●  комбиновање различитих дидактичких 
модела (проблемска, тимска настава 
биологије)

●  реализација самосталних ученичких 
радова (есеји, презентације, реферати, 
пројекти)

Прећење и вредновање
Евидентирање и оцењивање ученика 
(путем усмене и писане провере знања, 
тестирања, израде презентација и 
пројеката)

Oквирни број часова по темама
●  основни појмови екологије (12 

часова)
●  животна средина и одрживи развој (12 

часова)
●  еколошка култура (11 часова)
Број часова по теми потребно је 
прилагодити годишњем фонду часова.

Животна средина и 
одрживи развој

●  Проширивање знања 
о изворима и врстама 
загађивања животне 
средине

●  Разумевање концепта 
одрживог развоја

 
●  Разумевање значаја 

различитих облика 
заштите и унапређивања 
животне средине

●  Развијање свести о 
последицама глобалних 
климатских промена

●  наведе изворе загађивања 
животне средине

●  анализира врсте загађивања свог 
непосредног окружења

●  процени последице загађивања 
животне средине

●  објасни значај одрживог развоја
●  наведе облике енергетске 

ефикасности
●  наведе узроке нестајања биљних 

и животињских врста на 
територији Србије

●  испољи одговоран однос 
према домаћим животињама, 
кућним љубимцима, огледним 
животињама, крзнашицама 
и осталим угроженим 
животињским и биљним врстама 

●  процени последице глобалних 
климатских промена

●  Извори загађивања животне средине
●  Последице загађивања животне 

средине 
●  Заштита животне средине и одрживи 

развој
●  Глобалне промене у животној средини 

и њихове последице

Еколошка култура

●  Проширивање знања 
о начинима и значају 
одржавања личне 
хигијене и хигијене 
животног и радног 
простора

●  Схватање значаја 
правилне употребе 
производа

●  Разумевање различитих 
утицаја на здравље 
човека

●  објасни значај одржавања личне 
хигијене, хигијене животног и 
радног простора

●  разликује адитиве опасне по 
здравље

●  објасни значај употребе 
производа у складу са 
декларацијом и упутством у циљу 
очувања сопственог здравља и 
заштите животне средине

●  процени значај употребе 
биоразградиве амбалаже

●  објасни начине и значај одлагања 
отпада 

●  протумачи утицаје стреса, буке, 
психоактивних супстанци, брзе 
хране и физичке активности на 
здравље човека

●  Уређење животног и радног простора
●  Потрошачка култура
●  Употреба ГМ хране
●  Утицај савременог начина живота на 

здравље човека

Кључни појмови садржаја: екосистем, биодиверзитет, животна средина, одрживи развој, здравље
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Назив предмета: ЛИКОВНА КУЛТУРА
Годишњи фонд часова: 35 часова
Разред: Други

Циљеви предмета:

–  развијање визуелног опажања, стваралачког и критичког мишљења, естетских критеријума, индивидуалности, самопоуздања, радозналости, 
предузимљивости, емпатије и толеранције;

–  оспособљавање за изражавање идеја, ставова и емоција традиционалним и/или савременим визуелним медијима, за коришћење различитих 
информација као подстицај за стваралачки рад, за сарадњу и тимски рад;

–  упознавање са значајем и улогом визуелне уметности у друштву, свакодневном животу и раду и са најзначајнијим националним и светским 
уметничким делима, уметницима и споменицима културе;

–  формирање позитивног става према очувању визуелног националног идентитета, националне и светске културне баштине; 
–  мотивисање ученика да доприносе естетском и одговорном начину живљења, да се континуирано усавршавају и да прате дешавања у уметности и 

култури. 

ТЕМА ЦИЉ
ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Композиција

●  Упознавање са улогом 
визуелне уметности у 
друштву;

●  Унапређивање 
визуелног опажања, 
естетских критеријума и 
визуелне комуникације;

●  Формирање толерантног 
става према разликама 
у индивидуалном 
опажању, тумачењу и 
доживљају опаженог.

●  разматра повезаност визуелне 
уметности и друштва кроз 
историју

●  опише однос елемената 
композиције који уочава

●  разматра теме и идеје у делима 
визуелне уметности и визуелне 
поруке са којима се среће

●  изрази своју замисао у одабраној 
традиционалној техници

●  укаже на естетичке вредности 
које уочава у радовима уметника

●  Улога визуелне уметности кроз 
периоде и епохе. Визуелна уметност у 
савременом друштву;

●  Медији визуелних уметности, 
материјали, технике и средства. 
Утицај савремене технологије на 
визуелну уметност;

●  Врсте композиција, елементи и 
принципи компоновања, тематика, 
мотиви, поруке и идеје;

●  Уметничка дела и неуметнички 
радови (шунд, кич, дечји радови...). 
Разлике у индивидуалном доживљају 
уметничког дела.

Препоруке за реализацију наставе
●  Наставник планира број часова за 

сваку тему, имајући у виду да је 7 
часова минимум за реализацију једне 
теме. Треба предвидети и могућност 
да се ученици дуже задрже на теми 
која их нарочито интересује; 

●  На почетку теме ученике упознати са 
циљевима и исходима учења, планом 
рада и начинима оцењивања. По 
завршетку теме изложити радове свих 
ученика ради процене и самопроцене 
и разговарати о начину на који су 
учили, као и о могућој примени 
наученог;

●  Предложени садржаји су полазна 
тачка за разговор, који наставник 
може да допуни другим садржајима, 
при чему треба имати у виду да 
садржаји и начин учења садржаја 
треба да буду везани за активности 
ученика које воде ка развијању 
креативности;

●  Приликом разматрања садржаја 
треба указати на повезаност садржаја 
са сродним садржајима других 
наставних предмета, са свакодневним 
животним ситуацијама и са будућим 
занимањем;

●  Наставник припрема визуелне 
примере и презентације. Ученици 
могу да праве презентације у 
апликативном програму или на други 
начин; самостално, у пару или тиму. 
Наставник поставља критеријуме за 
израду презентације (садржај, однос 
слике и текста...);

●  Исходи су дефинисани тако да сви 
ученици могу да их остваре у мањој 
или већој мери. Ради објективног 
оцењивања наставник може да 
формира чек-листе за процену и 
самопроцену постигнућа. 

Праћење и вредновање
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз:
●  праћење остварености исхода
●  процену и самопроцену радова
●  разговор
●  презентацију

Дизајн

●  Стицање основних 
знања о развоју 
дизајна, уметничким 
занимањима и 
занимањима која су 
непосредно повезана са 
дизајном;

●  Оспособљавање за 
коришћење различитих 
информација 
као подстицај за 
стваралачки рад;

●  Развијање 
креативности.

●  пореди врсте дизајна и радове 
дизајнера на основу одабраног 
или договореног критеријума

●  реши задати проблем 
комбинујући свесно или случајно 
одабране елементе/мотиве

●  изрази своју идеју у одабраном, 
задатом или доступном медију, 
материјалу и техници 

●  користи различите информације 
као подстицај за стваралачки рад

●  Производи уметничких заната 
од првих цивилизација до појаве 
индустријског дизајна. Развој дизајна, 
врсте дизајна. Уметничка занимања и 
занимања која су непосредно повезана 
са дизајном;

●  Дизајн у XXI веку;
●  Извори (окружење, природа, 

уметничка дела, музика, филмови, 
литература...) и начини долажења до 
креативних идеја и решења. 

Простор

●  Упознавање са врстама 
простора, елементима 
амбијента и значајем 
обликовања простора;

●  Развијање опажања, 
креативности, 
радозналости и 
естетских критеријума;

●  Формирање позитивног 
става према естетичким 
вредностима у ужем и 
ширем окружењу.

●  пореди амбијент простора 
различитих намена

●  разматра значај обликовања 
простора за будуће занимање

●  реши проблем комбинујући 
задате и одабране елементе, 
материјале и/или информације

●  изрази своју замисао у одабраном 
медију, материјалу и техници

●  Реалан простор (дизајн екстеријера и 
ентеријера). Амбијент (елементи који 
чине амбијент простора). Кретање 
облика у простору;

●  Простор приказан на 
дводимензионалној подлози и илузија 
простора (на пример, илузија дубине 
простора на сцени постигнута помоћу 
кулиса, слике, огледала, светла...). 
Перспектива. Дигитална фотографија;

●  Виртуелни простор (екран, 3Д 
филмови, холограми...).

Култура и уметничко 
наслеђе

●  Упознавање са значајем 
визуелне уметности 
за савремено друштво 
и најзначајнијим 
националним и 
светским уметничким 
делима и споменицима 
културе;

●  Развијање опажања, 
естетских критеријума, 
критичког мишљења и 
радозналости;

●  Мотивисање ученика 
да прате дешавања у 
култури и уметности.

●  разматра значај визуелне 
уметности и културе у 
савременом друштву

●  прави, самостално или у сарадњи 
са другима, презентације о 
одабраним уметничким делима, 
уметницима или споменицима 
културе

●  користи уметничка дела као 
подстицај за стваралачки рад

●  предложи посету актуелном 
догађају културе или виртуелном 
музеју/галерији/локалитету 

●  Значај визуелне културе и уметности 
за лични развој, комуникацију, будуће 
занимање, национални идентитет, 
развој туризма, привреду, очување 
животне средине, рециклажу и за 
смањење сиромаштва;

●  Најзначајнија дела светске и 
националне уметничке баштине;

●  Начин информисања о дешавањима у 
култури и уметности.

Кључни појмови садржаја: композиција, дизајн, простор, култура и наслеђе
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Назив предмета: Географија
Годишњи фонд часова: 35
Разред: Други

Циљеви учења:

–  Уочавање и схватање корелативних односа између географије и других природних и друштвених наука.
–  Стицање нових актуелних знања о положају, месту и улози Србије на Балканском полуострву и југоисточној Европи.
–  Стицање знања и објашњења о савременим географским појавама, објектима и процесима на територији Републике Србије.
–  Стицање нових актуелних знања о порасту, кретањима, структурним променама и територијалном размештају становништва.
–  Разумевање актуелне географске стварности наше земље и савременог света.
–  Развијање осећања припадности својој нацији као делу интегралног света, изградња и неговање националног и културног идентитета у 

мултиетничком, мултикултуралном и мултијезичком свету.
–  Оспособљавање ученика да примењују географско знање и вештине у даљем образовном и професионалном развоју.
–  Оспособљавање ученика за одговорно опхођење према себи и окружењу и за активно учествовање у заштити, обнови и унапређивању животне 

средине.

ТЕМА
ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити у 
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Увод

●  дефинише предмет изучавања, значај, 
развој и место географије у систему 
наука

●  разликује природне и друштвене 
елементе географског простора и 
схвата њихове узајамне узрочно-
последичне везе и односе 

●  одреди место географије у систему 
наука 

●  препозна значај и практичну примену 
географских сазнања

●  Предмет проучавања, подела и место 
географије у систему наука

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

Облици наставе
 Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе:
 теоријска настава 35 часова

Место реализације наставе
 Теоријска настава се реализује у учионици

Препоруке за реализацију наставе
●  коришћење савремених електронских 

помагала,
●  аналогних и дигиталних географских карата 

различитог размера и садржаја
●  коришћење информација са Интернета 
●  коришћење интерактивних метода рада
●  коришћење географских и историјских 

карата, општих и тематских
●  коришћење писаних извора информација 

(књиге, статистички подаци, часописи...)

Прећење и вредновање
 Вредновање остварености исхода вршити 
кроз:
●  праћење остварености исхода
●  тестови знања

Оквирни број часова по темама
●  увод (2 часа)
●  савремене компоненте географског положаја 

Србије – (4 часа)
●  природни ресурси Србије и њихов економско 

географски значај (4 часа)
●  становништво и насеља Србије (6 часова)
●  привреда Србије (3 часа)
●  регионалне целине Србије (10 часова)
●  Србија и савремени процеси у Европи и 

свету (6 часова)

Савремене компоненте 
географског положаја Србије

●  дефинише појам и функције државних 
граница, разуме државно уређење 
Србије и познаје државна обележја: 
грб, заставу, химну

●  објашњава на карти положај и 
величину територије Србије уз кратак 
опис битних карактеристика граница 
са суседним земљама

●  дефинише појам југоисточна 
Европа, лоцира на карти Балканско 
полуострво и идентификује његове 
опште географске карактеристике: 
физичке, културне и демографске

●  анализира промене на политичкој 
карти Балканског полуострва: 
настанак и распад Југославије, 
стварање нових држава и облици 
њихове сарадње 

●  уочава предности и недостатке 
географског положаја Србије

●  Површина, границе, државно уређење и 
државна обележја Србије

●  Савремене компоненте географског положаја 
Србије

Природни ресурси Србије и 
њихов економско географски 
значај

●  одреди у геолошком саставу Србије 
заступљеност стена различите 
старости, састава и порекла значајних 
за појаву руда и минерала

●  лоцира у оквиру геотектонске 
структуре Србије велике целине: 
Српско-македонску масу, Карпато-
балканиде, Унутрашње динариде, 
Централне динариде и Панонску 
депресију и објасни њихов постанак 
(деловање унутрашњих тектонских и 
спољашњих сила)

●  идентификује основне макро-целине 
рељефа Србије: Панонски басен и 
Планинску област

●  одреди Планинску област и преглед 
громадних, карпатско-балканских, 
динарских планина и већих котлина 

●  објасни елементе и факторе климе, 
разликује климатске типове у Србији 
и њихове одлике

●  направи преглед водног богатства 
Србије: одреди на карти развођа 
сливова, објасни постанак, поделу и 
значај језера и термоминералних вода 

●  закључује о економском значају вода 
за снабдевање насеља, наводњавање, 
производњу хидроенергије, пловидбу, 
рибарство и туризам

●  дискутује о загађивачима, 
последицама и мерама заштите

●  познаје утицај физичко-географских 
фактора на формирање типова 
вегетације и разноврсност 
животињског света панонске и 
планинске области Србије

●  Рељеф Србије
●  Клима, биљни и животињски свет (одлике 

и значај)
● Воде и водни ресурси, састав и карактер тла
●  Заштићена природна добра у Србији и 

заштита, очување и унапређивање природе
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●  дефинише појам природне средине, 
предмет проучавања заштите природе, 
значај заштите и унапређивања 
природе

●  наведе елементе природне средине, 
загађиваче воде, ваздуха, земљишта; 
последице загађивања и мере заштите

●  препозна појаве штетне по своје 
природно и културно окружење и 
активно учествује у њиховој заштити, 
обнови и унапређивању

●  дефинише: парк природе, предео 
изузетних одлика, резерват природе, 
споменик природе и природне 
реткости

Становништво и насеља 
Србије

●  опише антропогеографска обележја и 
историјско-географски континуитет 
насељавања Србије

●  објасни кретање становништва 
и територијални размештај 
становништва у Србији 

●  укаже на промену броја становника 
Србије и наведе факторе који 
условљавају промене становништва

● уз помоћ графичких метода анализира 
основне демографске одлике; да их 
објашњава, врши предвиђања и изводи 
закључке .
●  дефинише појмове: наталитет, 

морталитет и природни прираштај.
●  дефинише појам миграције и 

разликује типове и видове миграција
●  објасни структуру становништва 

у Србији (биолошка, економска, 
социјална, национална)

●  разликује појмове: националног, 
етничког и културног идентитета

●  изгради став о једнаким правима 
људи без обзира на расну, националну, 
верску и другу припадност

●  објасни демографске проблеме и 
популациону политику у Србији 

●  објасни радне миграције у европске 
земље и именује државе и градове у 
којима има нашег становништва

●  објасни исељавање нашег 
становништва на ваневропске 
континенте

●  разликује фазе у исељавању Срба у 
прекоокеанске земље

●  именује државе и градове у којима 
живи наше становништво

●  дефинише појам насеља
●  објасни постанак, развој и размештај 

насеља Србије
●  наведе факторе развоја и 

трансформације насеља и њихових 
мрежа и система

●  именује антропогена културна добра и 
објасни њихову заштиту

●  Антропогеографска обележја Историјско-
географски континуитет насељавања Србије

●  Кретање и територијални размештај 
становништва (наталитет, морталитет и 
природни прираштај)

●  Миграције. Појам, значај, типови и видови
●  Структура становништва: биолошка, 

економска, социјална, национална (етничка 
и верска)

●  Демографски проблеми и популациона 
политика у Србији 

●  Постанак, развој и размештај насеља Србије
●  Подела насеља. Сеоска, градска, приградска 

и привремена
●  Економско-географски фактори развоја и 

трансформације насеља и њихових мрежа и 
система 

●  Градски центри и њихова улога у 
регионалној организацији Србије

●  Антропогена културна добра и њихова 
заштита.

Привреда Србије

●  анализира утицај природних и 
друштвених чиниоца на условљеност 
развоја и размештаја привреде 
Србије и групише гране привреде по 
секторима

●  анализира утицај природних и 
друштвених фактора на развој 
туризма, дефинише и наведе поделу 
туризма

●  Основне карактеристике привреде Србије и 
место туризма и њој
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Регионалне целине Србије

●  дефинише појам регије и направи 
картографски преглед регионалних 
целина Србије

●  лоцира на карти Србије границе 
Војводине и њених предеоних 
целина и препозна њене природне и 
друштвене одлике

●  потврди на карти Србије границе 
Шумадије и Поморавља и наведе 
њихове природне и друштвене одлике

●  препозна на карти Србије границе 
Западне Србије и опише њене 
природне и друштвене одлике

●  покаже на карти Србије Старовлашко-
рашку висију уз анализу њених 
природних и друштвених одлика

●  лоцира на карти Србије границе 
Источне Србије и наведе њене 
природне и друштвене одлике

●  препозна на карти Србије границе 
Јужног Поморавља и препозна његове 
природне и друштвене одлике

●  потврди на карти Србије границе 
Косова и Метохије и дискутује о 
његовим природним и друштвеним 
одликама

●  Војводина
●  Шумадија и Поморавље (западно и велико)
●  Западна Србија
●  Старовлашко-рашка висија
●  Источна Србија
●  Јужно Поморавље
●  Косово и Метохија

Србија и савремени процеси у 
Европи и Свету

●  дефинише појмове: процес 
интеграције, демократска 
регионализација, глобализација

●  објасни економске интеграције на 
Балкану и у југоисточној Европи 
и познаје мирољубиву политику 
Србије у међународним оквирима и 
на Балкану

●  опише историјат развоја, наведе 
циљеве и дефинише проблеме унутар 
Уније

●  објасни услове које Србија треба да 
испуни да би постала равноправна 
чланица заједнице

●  опише историјат развоја УН, наведе 
циљеве и структуру организације и 
образложи приврженост Србије УН

●  дефинише појам глобализације и 
разликује политичке, територијалне, 
економске, културне и другe видовe 
глобализације

●  Сарадња Србије са другим државама и 
међународним организацијама

●  Европска унија – оснивање, чланице, 
циљеви, проблеми, фондови и њихова 
приступачност

●  Уједињене нације. Структура и међународни 
значај. Србија и УН

●  Глобализација као светски процес

Кључни појмови садржаја: Србија, природни ресурси, популациона политика, национални идентитет, глобализација средине.

Назив предмета: ИСТОРИЈА
Годишњи фонд часова: 70
Разред: Први

Циљеви учења:

–  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.

ТЕМА ЦИЉ
ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

●  Проширивање знања 
о настанку модерне 
српске државе и 
најважнијим одликама 
српске државности.

●  Развијање свести о 
значају средњовековне 
државности за настанак 
модерне српске државе.

●  Уочавање улоге 
знаменитих личности 
у развоју српске 
државности.

●  препозна различите историјске 
садржаје (личности, догађаје, 
појаве и процесе) и доведе их у 
везу са одговарајућом временском 
одредницом и историјским 
периодом;

●  разликује периоде у којима је 
постојала, престала да постоји и 
поново настала српска држава;

●  наведе и упореди одлике српске 
државности у средњем и новом 
веку;

●  Српска државност у средњем веку.
●  Српски народ и његови суседи у 

средњем веку.
●  Положај Срба под османском, 

хабзбуршком и млетачком влашћу 
(XVI–XVIII век).

●  Српска револуција 1804–1835. и њено 
место у контексту европских збивања.

●  Развој државних институција.
●  Развој уставности.
●  Улога модерних династија 

(Карађорђевићи, Обреновићи, 
Петровићи) у развоју српске 
државности.

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

Облици наставе:
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе:
●  теоријска настава.

Место реализације наставе:
●  Теоријска настава се реализује у 

учионици или одговарајућем кабинету.



Страна 244 – Број 10 ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИК 29. јул 2019.

Српска држава и 
државност

●  Разумевање 
најзначајнијих идеја 
модерног доба и 
њиховог утицаја у 
процесу стварања 
српске државе.

●  Разумевање 
међународног контекста 
у коме настаје и постоји 
српска држава.

●  уочи утицај европских 
револуционарних збивања на 
развој српске националне и 
државне идеје;

●  објасни узроке и последице 
Српске револуције, 
ослободилачких ратова 1876–
1878, Балканских ратова и Првог 
светског рата; 

●  уочи и објасни на историјској 
карти промене граница српске 
државе;

●  лоцира места најважнијих битака 
које су вођене током Српске 
револуције, ослободилачких 
ратова 1876–1878, Балканских 
ратова и Првог светског рата;

●  опише улогу истакнутих 
личности у Српској револуцији, у 
развоју државних институција и 
формирању модерног политичког 
система, у ослободилачким 
ратовима 1876–1878, Балканским 
ратовима и Првом светском рату;

●  изведе закључак о значају 
уставности за развој модерног 
политичког система.

●  Ратови Србије и Црне Горе за 
независност 1876–1878.

●  Формирање модерног политичког 
система и настанак странака 
(радикалне, либералне и 
напредњачке). 

●  Положај Срба под османском и 
хабзбуршком влашћу у XIX и 
почетком XX века.

●  Србија и Црна Гора у Балканским 
ратовима и Првом светском рату.

Најзначајније личности (вожд 
Карађорђе Петровић, кнез Милош 
Обреновић, прота Матеја Ненадовић, 
митрополит Стефан Стратимировић, 
Димитрије Давидовић, Тома Вучић 
Перишић, Илија Гарашанин, кнез 
Александар Карађорђевић, кнез 
Михаило Обреновић, Владимир 
Јовановић, Светозар Милетић, краљ 
Милан Обреновић, владика Петар I 
Петровић, владика Петар II Петровић, 
књаз Данило Петровић, књаз Никола 
Петровић, Лука Вукаловић, Јован 
Ристић, Стојан Новаковић, Никола 
Пашић, краљ Александар Обреновић, 
краљ Петар I Карађорђевић, 
престолонаследник Александар 
Карађорђевић, Радомир Путник, Степа 
Степановић, Живојин Мишић, Петар 
Бојовић, Јанко Вукотић...).

Праћење и вредновање:
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз:
●  праћење остварености исхода
●  тестове знања.

Оквирни број часова по темама:
●  Српска држава и државност (32 часa)
●  Српски народ у југословенској држави 

(18 часова)
●  Достигнућа српске културе (11 

часова)
●  Српски народ и Србија у савременом 

свету (9 часова). 
Препоруке за реализацију наставе:
●  структура програма конципирана 

је с циљем да помогне наставнику 
у планирању непосредног рада 
са ученицима, олакшавајући му 
одређивање обима и дубине обраде 
појединих наставних садржаја,

●  за сваку тематску целину дати су 
циљеви, исходи и садржаји, а исходи 
треба да послуже да наставни процес 
буде тако обликован да се наведени 
циљеви остваре,

●  садржаје треба прилагођавати 
ученицима, како би најлакше и 
најбрже достигли наведене исходе, 

●  наставник има слободу да сам одреди 
распоред и динамику активности 
за сваку тему, уважавајући циљеве 
предмета,

●  програм се може допунити 
садржајима из прошлости завичаја, 
чиме се код ученика постиже 
јаснија представа о историјској и 
културној баштини у њиховом крају 
(археолошка налазишта, музејске 
збирке),

●  у школама на наставном језику неке 
од националних мањина могу се 
обрадити и проширени наставни 
садржаји из прошлости тог народа,

●  важно је искористити велике 
могућности које историја као 
наративни предмет пружа у 
подстицању ученичке радозналости, 
која је у основи сваког сазнања,

●  наставни садржаји треба да буду 
представљени као „прича” богата 
информацијама и детаљима, не зато да 
би оптеретили памћење ученика, већ 
да би им историјски догађаји, појаве 
и процеси били предочени јасно, 
детаљно, живо и динамично, 

●  посебно место у настави историје 
имају питања, како она која поставља 
наставник ученицима, тако и она која 
долазе од ученика, подстакнута оним 
што су чули у учионици или што су 
сазнали ван ње користећи различите 
изворе информација,

●  добро осмишљена питања наставника 
имају подстицајну функцију за развој 
историјског мишљења и критичке 
свести, не само у фази утврђивања и 
систематизације градива, већ и у самој 
обради наставних садржаја,

●  у зависности од циља који наставник 
жели да оствари, питања могу имати 
различите функције, као што су: 
фокусирање пажње на неки садржај 
или аспект, подстицање поређења, 
трагање за појашњењем, 

●  настава би требало да помогне 
ученицима у стварању што јасније 
представе не само о томе шта се 
десило, већ и зашто се то десило 
и какве су последице из тога 
проистекле,у настави треба што 
више користити различите облике 
организоване активности ученика 
(индивидуални рад, рад у пару, рад 
у групи, радионице или домаћи 
задатак), 

Српски народ у 
југословенској 

држави

●  Проширивање знања 
о југословенској идеји 
и носиоцима идеје 
стварања југословенске 
државе. 

●  Разумевање 
међународног контекста 
у коме настаје 
југословенска држава.

●  Проширивање знања о 
одликама југословенске 
државе.

●  Проширивање знања 
о положају српског 
народа у југословенској 
држави.

●  Уочавање улоге 
знаменитих личности 
у политичком животу 
југословенске државе.

●  Сагледавање 
међународног положаја 
југословенске државе.

●  образложи најважније мотиве и 
узроке стварање југословенске 
државе;

●  уочи значај настанка 
југословенске државе за српски 
народ;

●  идентификује одлике 
југословенске државе као 
монархије и као републике;

●  разликује особености друштвено-
политичких система који су 
постојали у југословенској 
држави;

●  уочи и разуме међународни 
положај југословенске државе;

●  образложи допринос 
југословенских антифашистичких 
покрета победи савезника у 
Другом светском рату;

●  именује најважније личности 
које су утицале на друштвено-
политичка збивања у Југославији.

●  Југословенска идеја и конституисање 
државе.

●  Одлике политичког система у 
југословенској краљевини (политичке 
борбе, Видовдански и Октроисани 
устав, лични режим краља 
Александра, стварање Бановине 
Хрватске и отварање српског питања).

●  Априлски рат и последице пораза, 
геноцид над Србима у НДХ.

●  Отпор, устанак и грађански рат.
●  Биланс рата и допринос Југославије 

победи антифашистичке коалиције.
●  Проглашење републике и изградња 

новог државног и друштвеног 
уређења.

●  Сукоб Југославије и социјалистичких 
земаља – резолуција Информбироа, 
Голи оток.

●  Југославија између истока и запада.
●  Разбијање и распад Југославије 

– пораз Југославије као идеје, 
политичког пројекта и друштвеног 
система, велике силе и југословенска 
криза, ратови у Словенији, Хрватској, 
Босни и Херцеговини, настанак нових 
држава, сукоби на Косову и Метохији 
и НАТО интервенција 1999, Косовско 
питање, раздвајање Србије и Црне 
Горе.

●  Најзначајније личности (краљ 
Александар I Карађорђевић, 
Никола Пашић, Стјепан Радић, 
Љуба Давидовић, Светозар 
Прибићевић, Антон Корошец, Милан 
Стојадиновић, Влатко Мачек, кнез 
Павле Карађорђевић, краљ Петар 
II Карађорђевић, генерал Драгољуб 
Михаиловић, генерал Милан Недић, 
Анте Павелић, Јосип Броз Тито, 
Слободан Милошевић, Фрањо 
Туђман...).
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Достигнућа српске 
културе

●  Разумевање појма 
српског културног 
простора.

●  Развијање свести 
о вишевековном 
континуитету српске 
културе.

●  Сагледавање српске 
културе као дела 
европске културног 
наслеђа.

●  Проширивање знања о 
највишим дометима и 
представницима српске 
културе.

●  Развијање свести о 
значају образовања 
за општи културни 
напредак.

●  Уочавање промена у 
свакодневном животу 
код Срба кроз векове.

●  разликује периоде у којима су 
настала најзначајнија дела српске 
културе;

●  упореди одлике српске културе 
различитих периода;

●  објасни утицаје историјских 
збивања на културна кретања; 

●  опише одлике свакодневног 
живота код Срба у различитим 
епохама и областима;

●  именује најважније личности 
које су заслужне за развој српске 
културе.

●  Средњовековна култура Срба 
(језик и писмо, верски карактер 
културе, Мирослављево јеванђеље, 
књижевност, најзначајније задужбине, 
правни споменици).

●  Последице сеоба на српску културу 
(утицај западноевропских културних 
кретања на српску културу).

●  Успон грађанске класе.
●  Свакодневни живот сеоског и градског 

становништва. 
●  Културна и просветна политика 

– оснивање Велике школе, 
Универзитета, академије наука, 
Народног позоришта.

●  Европски културни утицаји.
●  Личности – Свети Сава, деспот 

Стефан Лазаревић, монахиња 
Јефимија, Доситеј Обрадовић, Вук 
Караџић, Сава Текелија, Петар II 
Петровић Његош, Паја Јовановић, 
Урош Предић, Надежда Петровић, 
Лаза Костић...).

●  Српска култура као део југословенског 
културног простора (културна сарадња 
и прожимања, наука, уметнички 
покрети, хуманитарне и спортске 
организације, популарна култура, 
личности – Никола Тесла, Михајло 
Пупин, Михаило Петровић Алас, 
Јован Цвијић, Милутин Миланковић, 
Бранислав Нушић, Исидора 
Секулић, Јован Дучић, Ксенија 
Атанасијевић, Слободан Јовановић, 
Сава Шумановић, Иван Мештровић, 
Иво Андрић, Милош Црњански, 
Бојан Ступица, Десанка Максимовић, 
Борислав Пекић, Добрица Ћосић, 
Александар Петровић, Александар 
Поповић, Емир Кустурица, Душан 
Ковачевић…).

●  да би схватио догађаје из прошлости, 
ученик треба да их „оживи у свом 
уму”, у чему велику помоћ може 
пружити употреба различитих 
историјских текстова, карата и 
других извора историјских података 
(документарни и играни видео и 
дигитални материјали, музејски 
експонати, илустрације), обилажење 
културно-историјских споменика и 
посете установама културе,

●  коришћење историјских карата 
изузетно је важно јер омогућавају 
ученицима да на очигледан и сликовит 
начин доживе простор на коме се 
неки од догађаја одвијао, помажући 
им да кроз време прате промене на 
одређеном простору, 

●  треба искористити и утицај наставе 
историје на развијање језичке и 
говорне културе (беседништва), 
јер историјски садржаји богате и 
оплемењују језички фонд ученика,

●  у раду са ученицима неопходно је 
имати у виду интегративну функцију 
историје, која у образовном систему, 
где су знања подељена по наставним 
предметима, помаже ученицима 
да постигну целовито схватање 
о повезаности и условљености 
географских, економских и културних 
услова живота човека кроз простор 
и време,

●  пожељно је избегавати фрагментарно 
и изоловано учење историјских 
чињеница јер оно има најкраће 
трајање у памћењу и најслабији 
трансфер у стицању других знања и 
вештина,

●  у настави треба, кад год је то могуће, 
примењивати дидактички концепт 
мултиперспективности,

●  одређене теме, по могућности, 
треба реализовати са одговарајућим 
садржајима из сродних предмета.

Српски народ и 
Србија у савременом 

свету

●  Разумевање политичких 
и економских односа у 
савременом свету.

●  Сагледавање 
међународног положаја 
Србије.

●  Проширивање знања 
о најзначајнијим 
међународним 
организацијама и 
чланству Србије у 
њима.

●  Проширивање знања о 
последицама научно-
технолошког развоја 
на живот савременог 
човека. 

●  идентификује најважније 
чиниоце у међународним 
политичким и економским 
односима;

●  разуме место и улогу Србије у 
савременом свету;

●  утврди значај чланства Србије у 
међународним организацијама;

●  објасни утицај савремених 
техничких достигнућа на 
повезивање људи у свету.

●  Најутицајније државе и организације 
у међународним политичким и 
економским односима.

●  Улога Организације уједињених 
нација у очувању мира у свету, 
борби против сиромаштва и заштити 
културних споменика.

●  Геополитички положај Србије.

●  Чланство Србије у регионалним, 
европским и светским организацијама 
(Савет Европе, ОЕБС, ОУН…).

●  Срби ван Србије (проблем избеглица, 
Црна Гора, Република Српска, Срби у 
дијаспори).

●  Свет почетком XXI века – научни и 
технолошки развој, Интернет, утицај 
медија на јавно мњење, популарна 
култура, глобализација, тероризам, 
еколошки проблеми...

Кључни појмови садржаја: Србија, држава, друштво, политички систем, уставност, култура, уметност, наука
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Назив предмета: СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА 
Годишњи фонд 
часова: 35

Разред: Други

Циљеви учења:
– Оспособљава ученика за живот у друштву изложеном сталним променама и изазовима које доноси развој савременог друштва
–  Развија способност, код ученика, за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски уређеном и хуманом друштву;
–  Унапређује ученичке способности за све облике комуникације, дијалога и исказивања аргументованог става;

ТЕМА ЦИЉ
ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 
ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Структура и 
организација 
друштва

Упознавање са 
функционисањем, 
структуром и 
организацијом друштва

●  схвати структуру и организацију 
друштва

●  објасни улогу друштвених група 
с посебним освртом на брак и 
породицу

●  схвати друштвену поделу рада
●  објасни узроке друштвеног 

раслојавања
●  наведе друштвене установе 

и друштвене организације и 
направи разлику између њих

●  разликује особености сеоског и 
градског становништва

●  Појам и елементи друштва
●  Друштвене групе
●  Брак и породица
●  Друштвена подела рада
●  Друштвено раслојавање
●  Друштвене установе и организације 
●  Насеља и становништво

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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе:
●  теоријска настава (35 часова)

Место реализације наставе
●  Теоријска настава се реализује у 

учионици
 
Препоруке за реализацију наставе
●  Користити актуелне примере из 

штампе и других медија релевантне 
за предмет

●  Користити Устав и релевантне законе 
у зависности од садржаја који се 
обрађује

Праћење и вредновање
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз:
6. праћење остварености исхода
7. тестове знања
8. тестове практичних вештина

Оквирни број часова по темама
●  Структура и организација друштва 

(10 часова)
●  Устав и правна држава у Србији (4 

часова)
●  Држава и политика (7 часова)
●  Грађанин и његова права и слободе у 

Србији (4 часа)
●  Култура и друштво (6 часова)
●  Друштвене промене и развој друштва 

(4 часа)

Држава и политика ●  Упознавање са 
политиком као 
вештином управљања 
друштвом

●  Оспособљавање за 
демократско мишљење

●  Упознавање са 
функционисањем 
државних институција и 
органа власти

●  Развијање знања о 
аутономији и локалној 
самоуправи

●  опише улогу политике у друштву
●  објасни појам, развој и облике 

демократије
●  разликује законодавну, извршну и 

судску власт
●  разликује удружења грађана и 

политичке партије
●  препозна идеолошке разлике 

партија и поделу на левицу, 
десницу и центар

●  схвати изборни поступак и 
конституисање скупштине и 
владе

●  разликује државне органе власти
●  разликује аутономију и локалну 

самоуправу
●  разуме функционисање локалне 

самоуправе

●  Политика - вештина управљања 
друштвом

●  Појам и развој демократије
●  Конститутивни елементи државе
●  Подела власти
●  Oрганизације грађана
●  Политичке партије
●  Избори
●  Скупштина
●  Државни органи власти
●  Облици аутономије
●  Демократска локална самоуправа

Грађанин и његова 
права и слободе 

Богаћење знања о 
људским правима и 
слободама и о улози 
појединца у друштвеном 
и политичком животу

●  схвати људска права и слободе и 
свој положај у друштву

●  зна на који начин се штите права 
и слободе грађана

●  Политичке слободе и права грађана
●  Економске слободе и права грађана
●  Личне слободе и права грађана
●  Остале слободе и права грађана
●  Заштита уставом гарантованих права 

и слобода
Устав и правна 
држава у Републици 
Србији

●  Упознавање са Уставом 
Републике Србије, 
његовим историјским 
претечама и 
правосудним системом 
Републике Србије

●  схвати значај устава као највишег 
правног акта

●  разликује устав од закона
●  направи преглед развоја 

уставности у Србији
●  уочи значај владавине права и 

правне државе
●  зна основне одредбе Устава 

Републике Србије
●  схвати функционисање 

правосудног система Републике 
Србије

●  Значење Устава Републике Србије
●  Принципи уставност и законитости
●  Уставни суд
●  Редовни судови

Култура и друштво ●  Развијање знања о 
културним тековинама

●  уочи разлику и сличности између 
културе и цивилизације

●  схвати настанак религије и 
религијског мишљења

●  идентификује монотеистичке 
религије и објасни 
специфичности хришћанства

●  разликује обичај и морал 
●  схвати разлику између уметности, 

масовне културе, подкултуре, 
шунда и кича

●  Појам културе и цивилизације
●  Религија
●  Настанак религијског мишљења
●  Монотеистичке религије
●  Хришћанство
●  Обичај и морал
●  Уметност
●  Масовна култура

Друштвене промене 
и развој друштва

●  Оспособљавање за 
живот у друштву 
изложеном сталним 
променама и изазовима 
које доноси развој 
савременог друштва

●  Стицање знања 
о хоризонталној 
и вертикалној 
покретљивости друштва

●  идентификује друштвене промене
●  зна основне карактеристике 

хоризонталне и вертикалне 
покретљивости

●  препозна друштвени развој
формира став према савременим 
тенденцијама у развоју глобалног 
друштва

●  Појам и врсте друштвених промена
●  Друштвена покретљивост
Друштвени развој

Кључни појмови садржаја: друштвени односи, друштвене групе, религија, породица, морал, друштво, политика
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Б: ИЗБОРНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ

Назив предмета: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
Годишњи фонд часова: 35
Разред: Први

Циљеви учења:

– Стицање знања, развијање вештина, усвајање вредности и формирање ставова који су претпоставка за успешан, одговоран и ангажован живот у 
демократском друштву;
– Оснаживање ученика за поштовање, одбрану и афирмацију вредности демократског друштва;
– Јачање друштвене кохезије, уважавање различитости и подршка сузбијању сваког облика дискриминације и насиља. 

ТЕМА ЦИЉ
ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

ЈА, МИ И ДРУГИ ●  Подстицање ученика на 
међусобно упознавање 

●  Подстицање ученика 
да сагледају међусобне 
сличности и разлике и 
уваже их

●  Развој негативног става 
према било ком облику 
дискриминације 

●  Анализира своје особине и да их 
представи другима

●  Препозна, анализира сличности и 
разлике унутар групе

●  Прихвати друге ученике и уважи 
њихову различитост

●  Препозна предрасуде, стереотипе,  
дискриминацију, нетолеранцију 
по различитим основама 

●  Сагледа могуће последице 
нетолеранције, дискриминације, 
стереотипа, предрасуда и начине 

●  Лични идентитет
●  Откривање и уважавање разлика
●  Групна припадност
●  Стeреотипи и предрасуде
●  Толеранција и дискриминација

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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе:
●  теоријска настава 

Подела одељења на групе
●  Одељење се не дели на групе 

Место реализације наставе
●  Настава се реализује у учионици

Препоруке за реализацију наставе
●  Активности на првим часовима 

треба тако организовати да се 
обезбеди међусобно упознавање 
ученика, упознавање ученика са 
циљевима и наставним садржајима 
предмета, али и тако да наставник 
добије почетни увид у то са каквим 
знањима, ставовима и вештинама из 
области грађанског васпитања група 
располаже с обзиром да нису сви 
ученици у основној школи похађали 
наставу грађанског васпитања у истој 
мери.

●  Реализација програма треба да се 
одвија у складу са принципима 
активне, проблемске и истраживачке 
наставе са сталним рефлексијама на 
одговарајуће појаве из друштвеног 
контекста прошлости и садашњости.

●  Квалитет наставе се обезбеђује 
усаглашавањем садржаја са 
одговарајућим методичким 
активностима и сталном разменом 
информација унутар групе.

● Добар индикатор успешне наставе 
је способност ученика да адекватно 
примењују стечена знања и вештине 
и да у пракси изражавају ставове и 
вредности демократског друштва. 
●  Наставник треба да пружи неопходну 

помоћ и подршку ученицима у 
припреми и реализацији активности, 
а заједно са групом да обезбеди 
повратну информацију о њеној 
успешности.

●  У реализацији овог програма 
наставник је извор знања, организатор 
и водитељ ученичких активности и 
особа која даје повратну информацију.

● Повратна информација је од 
великог значаја не само за процес 
стицања сазнања, већ и за подстицање 
самопоуздања, учешћа у раду групе и 
мотивације за предмет
●  За успешно реализовање наставе број 

ученика у групи не би требала да буде 
већа од 25 ученика. Оптималан број 
ученика је 15–20 ученика 

Праћење и вредновање
Вредновање се вршити кроз
праћење остварености исхода
Оквирни број часова по темама
●  Ја, ми и други (10 часова)
●  Комуникација у групи (10 часова)
●  Односи у групи/заједници (15 часова)

КОМУНИКАЦИЈА 
У ГРУПИ

●  Оспособљавање 
ученика за 
комуникацију у групи

●  Искаже, образложи и брани 
мишљење аргументима

●  Активно слуша
●  Дебатује и дискутује на 

неугрожавајући начин, 
уважавајући мишљење других

●  Објасни разлику између дијалога 
и дебате

●  Објасни разлоге и начине 
настанка гласина у свакодневној 
комуникацији и објасни 
последице које изазивају гласине

●  Самопоуздано реаговање
●  Гласине
●  Неслушање,активно слушање
●  Неоптужујуће поруке
●  Изражавање мишљења
●  Вођење дебате и дијалога 

ОДНОСИ У ГРУПИ/ 
ЗАЈЕДНИЦИ

●  Оспособљавање 
ученика за рад у групи/
тиму и међусобну 
сарадњу

●  Подстицање ученика 
да сукобе решавају на 
конструктиван начин и 
избегавају сукобе

●  Оспособљавање 
ученика да препознају 
примере насиље у 
својој средини и 
преузму одговорност за 
сопствено понашање у 
таквој ситуацији

●  Ради у групи/тиму
●  Препозна предности групног/

тимског рада
●  Учествује у доношењу групних 

одлука 
●  Разликује могуће облике учешћа 

младих у друштвеном животу
● Објасни потребу и важност 
партиципације младих у 
друштвеном животу
●  Објасни степене и облике учешћа 

младих у друштвеном животу

●  Објасни разлоге, ток и последице 
сукоба 

●  Објасни ефекте конфликта на ток 
комуникације

●  Уочи факторе који одређују 
понашање у ситуацијама 
конфликта

●  Анализира сукоб из различитих 
улова, (препознаје потребе 
и страхове актера сукоба) и 
налази конструктивна решења 
прихватљива за обе стране у 
сукобу.

●  Образложи предности 
конструктивног начине решавања 
сукоба

●  Објасни значај посредовања у 
сукобу

●  Препозна и објасни врсте насиља
●  Идентификује и анализира узроке 

насиља у својој средини, међу 
вршњацима, школи

●  Идентификује и анализира 
могуће начине реаговања 
појединца у ситуацијама 
вршњачког насиља, из позиције 
жртве и посматрача

●  Прихвати одговорност за 
сопствено понашање

●  Сарадња 
●  Групни рад
●  Групно одлучивање 
●  Учешће младих: "Лествица 

партиципације"
●  Радити заједно 

●  Динамика и исходи сукоба
●  Стилови поступања у конфликтима 
●  Сагледавање проблема из различитих 

углова
● Налажење решења
●  Постизање договора
●  Извини

●  Посредовање 
●  Насиље у околини
●  Вршњачко насиље 
●  Насиље у школи. 
●  Постизање мира 

Кључни појмови садржаја: идентитет, стереотипи и предрасуде, толеранција и дискриминација, комуникација, насиље, жртва, одго-
ворност
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Назив предмета: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Годишњи фонд часова: 35
Разред: Други

ТЕМА ЦИЉ
ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

ПРАВА И 
ОДГОВОРНОСТИ 

●  Упознавање 
ученика са врстама 
права и природом 
(универзалност, 
целовитост, 
недељивост)

●  Упознавање ученика 
са начинима и 
механизмима заштите 
права

●  Сагледавање значаја 
личног ангажовања у 
заштити сопствених 
права и права других 
људи

●  Објасни значење и смисао 
људских права 

●  Разликује врсте људских 
права (лична, политичка, 
социјалноекономска, културна, 
здравствена права)

●  Анализира и објашњава однос 
права и одговорности

●  Објасни целовитост и узајамну 
повезаност људских права

●  Објасни универзалност и 
развојност људских права

●  Објашњава потребу посебне 
заштите права детета

●  Проналази примере и показатеље 
остваривања и кршења људских 
права

●  Процени положај појединца и 
друштвених група са аспекта 
људских права

●  Објасни механизме и начине за 
заштиту људских права

●  Анализира и тумачи основна 
међународна и домаћа документа 
из области људских права

●  Објасни улогу најзначајнијих 
институција и процедуре заштите 
људских права

●  Објасни улогу појединца и група 
у заштити људских права

●  Потребе и права
●  Права и правила 
●  Права и закони 
●  Међународна документа о заштити 

права
●  Права и вредности
●  Врсте права 
●  Односи међу правима
●  Сукоб права 
●  Дечја и људска права
●  Конвенције и заступљеност права у 

штампи 
●  Одговорност одраслих
●  Одговорност деце
●  Кршење права детета 
●  Заштита права детета

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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе:
●  теоријска настава 
Подела одељења на групе
●  Одељење се не дели на групе 
Место реализације наставе
●  Настава се реализује у учионици
Препоруке за реализацију наставе
●  Реализација програма треба да се 

одвија у складу са принципима 
активне, проблемске и истраживачке 
наставе са сталним рефлексијама на 
одговарајуће појаве из друштвеног 
контекста прошлости и садашњости.

●  Квалитет наставе се обезбеђује 
усаглашавањем садржаја са 
одговарајућим методичким 
активностима и сталном разменом 
информација унутар групе.

● Добар индикатор успешне наставе 
је способност ученика да адекватно 
примењују стечена знања и вештине 
и да у пракси изражавају ставове и 
вредности демократског друштва. 
●  Наставник треба да пружи неопходну 

помоћ и подршку ученицима у 
припреми и реализацији активности, 
а заједно са групом да обезбеди 
повратну информацију о њеној 
успешности.

●  У реализацији овог програма 
наставник је извор знања, организатор 
и водитељ ученичких активности и 
особа која даје повратну информацију.

● Повратна информација је од 
великог значаја не само за процес 
стицања сазнања, већ и за подстицање 
самопоуздања, учешћа у раду групе и 
мотивације за предмет
●  За успешно реализовање наставе број 

ученика у групи не би требала да буде 
већа од 25 ученика. Оптималан број 
ученика је 15–20 ученика 

Праћење и вредновање
Вредновање се вршити кроз
праћење остварености исхода
Оквирни број часова по темама
●  Права и одговорности (16 часова)
●  Планирање и извођење акције 
 (19 часова)

ПЛАНИРАЊЕ 
И ИЗВОЂЕЊЕ 
АКЦИЈЕ

●  Подстицање ученика на 
активну партиципацију 
у животу школе

●  Развијање вештина 
планирања акција

●  Идентификује проблеме у својој 
локалној заједници/ школи

●  Анализира изабране проблеме, 
изучава их

●  Предлаже активности и дискутује 
о њима са осталим члановима 
тима

●  Сарађује са члановима тима и 
учествује у доношењу одлука

●  Формулише циљеве и кораке 
акције 

●  Иницира активности ,прати их и 
оцењује их

●  Представи путем јавне 
презентацију нацрт акције и 
резултате акције

●  Избор проблема
●  Идентификација могућих решења
●  Припрема нацрта акције
●  Реализација акције (ван редовних 

часова и учионице)
●  Анализа реализоване акције
●  Представљање резултата акције

Кључни појмови садржаја: права, одговорност, грађанска акција

Назив предмета: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Годишњи фонд часова: 31
Разред: Трећи

ТЕМА ЦИЉ
ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

ДЕМОКРАТИЈА И 
ПОЛИТИКА

●  Разумевање појмова 
демократија, политика, 
власт, грађански живот 

●  Упознавање са 
механизмима 
функционисања 
демократије и 
институцијама 
демократије

●  Сагледавање значаја 
и начина контроле и 
ограничења власти у 
демократији

●  Објасни појмове демократија, 
политика, власт, грађански живот

●  Наведе разлике између 
демократског и недемократског 
начина одлучивања

●  Објасни разлике између 
непосредне и посредне 
демократије

●  Анализира различите начине 
ограничавања власти

●  Разликује надлежности 
законодавне, извршне и судске 
власти

●  Демократија, политика и власт
●  Функционисања институције 

демократије 
●  Механизми и начини контроле и 

ограничења власти у демократском 
поретку

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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе:
●  теоријска настава 
Подела одељења на групе
●  Одељење се не дели на групе 
Место реализације наставе
●  Настава се реализује у учионици
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ГРАЂАНИН И 
ДРУШТВО

●  Сагледавање улоге 
грађанина/грађанке у 
демократском друштву

●  Упознање се са радом 
локалне самоуправе 

●  Сагледавање улоге 
и карактеристика 
цивилног друштва у 
демократији

●  Сагледавање значаја 
и начина учествовања 
грађанина/грађанке у 
политици

●  Разуме политичко одређење појма 
грађанин/грађанка 

●  Разуме значај поштовања закона 
у демократској држави 

●  Објасни улогу локалне 
самоуправе и послове којима се 
она бави 

●  Објасни карактеристике и улогу 
цивилног друштва 

●  Наведе могућности утицаја 
грађана на власт, правни и 
политичи систем (различите 
форме грађанског удруживања, 
различите форме грађанских 
иницијатива и акција)

●  Идентификује и анализира 
факторе који ометају/ подстичу 
демократски развој друштва

●  Однос државе и грађанског друштва
●  Појам грађанина 
●  Значај и начин учествовања грађанина 

у политици
●  Улога грађана у остваривању права

Препоруке за реализацију наставе
●  Реализација програма треба да се 

одвија у складу са принципима 
активне, проблемске и истраживачке 
наставе са сталним рефлексијама на 
одговарајуће појаве из друштвеног 
контекста прошлости и садашњости.

●  Квалитет наставе се обезбеђује 
усаглашавањем садржаја са 
одговарајућим методичким 
активностима и сталном разменом 
информација унутар групе.

● Добар индикатор успешне наставе 
је способност ученика да адекватно 
примењују стечена знања и вештине 
и да у пракси изражавају ставове и 
вредности демократског друштва. 
●  Наставник треба да пружи неопходну 

помоћ и подршку ученицима у 
припреми и реализацији активности, 
а заједно са групом да обезбеди 
повратну информацију о њеној 
успешности.

●  У реализацији овог програма 
наставник је извор знања, организатор 
и водитељ ученичких активности и 
особа која даје повратну информацију.

● Повратна информација је од 
великог значаја не само за процес 
стицања сазнања, већ и за подстицање 
самопоуздања, учешћа у раду групе и 
мотивације за предмет
●  За успешно реализовање наставе број 

ученика у групи не би требала да буде 
већа од 25 ученика. Оптималан број 
ученика је 15-20 ученика 

Праћење и вредновање
Вредновање се вршити кроз
праћење остварености исхода

Оквирни број часова по темама
●  Демократија и политика (5 часова)
●  Грађанин и друштво (8 часова)
●  Грађанска и политичка права и право 

на грађанску иницијативу
 (10 часова)
●  Планирање конкретне акције
 (8 часова)

ГРАЂАНСКА И 
ПОЛИТИЧКА 
ПРАВА И ПРАВО 
НА ГРАЂАНСКУ 
ИНИЦИЈАТИВУ

●  Упознавање ученика са 
суштином грађанских 
права и правом на 
грађанску иницијативу

●  Сагледавање улоге 
грађана у остваривању 
људских права у 
демократском друштву

●  Сагледавање 
неопходности и начина 
активног учешћа 
грађана у демократском 
друштву 

●  Објасни појам људских права
●  Наведе врсте људских права и 

објасни њихов садржај
●  Анализира представљање 

људских права у актуелним 
медијима

●  Објасни улогу појединца у 
заштити и остваривању људских 
права

●  Објасни појам грађанске 
иницијативе

●  Наведе надлежности општине и 
послове којима се она бави

●  Разликује формалну од 
неформалне иницијативе 

●  Наведе форму и садржај 
формалног предлога грађанске 
иницијативе

●  Наведе структуру, 
функционисање, правила и 
процедуре рада Скупштине

●  Изведе симулацију заседања 
Скупштине поштујући све 
процедуре у процесу доношења 
одлука на предлог грађана

●  Oбјасни појам, карактеристике, 
улогу и врсте удруживања 
грађана

●  Идентификује и анализира 
активности и акције удружења 
грађана у својој локалној 
заједници. 

●  Право на грађанску иницијативу 
●  Партиципација грађана у процесу 

доношења одлука и право на 
самоорганизовање грађана

●  Улога невладиних организација

ПЛАНИРАЊЕ 
КОНКРЕТНЕ 
АКЦИЈЕ

●  Подстицање и 
оспособљавање 
ученика за планирање 
заједничких акција и 
пројеката у локалној 
заједници

●  Идентификује проблеме у својој 
локалној заједници

●  Анализира изабране проблеме, 
изучава их

●  Предлаже активности и дискутује 
о њима са осталим члановима 
тима

●  Сарађује са члановима тима и 
учествује у доношењу одлука

●  Формулише циљеве и кораке 
акције 

●  Иницира активности ,прати их и 
оцењује 

●  Представи путем јавне 
презентацију нацрт акције и 
резултате акције

●  Избор проблема
●  Идентификација могућих решења
●  Припрема нацрта акције
●  Реализација акције (ван редовних 

часова и учионице)
●  Анализа реализоване акције
●  Представљање резултата акције

Кључни појмови садржаја: демократија, политика, власт, грађанин, грађанска иницијатива, невладине организације
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Назив предмета: МУЗИЧКА КУЛТУРА
Годишњи фонд часова: 35 или 31
Разред: Други или трећи

Циљеви учења 

1. Оспособљавање ученика за разликовање обележја стилова различитих музичких жанрова;
2. Развијање свести о значају и улози музичке уметности кроз развој цивилизације и друштва;
3. Оспособљавање ученика за уочавање разлика и сличности између наше и других традиција и култура у домену музике;
4. Унапређивање естетских критеријума код ученика;
5. Развијање навика код ученика за праћење културно-уметничких манифестација у локалној средини и путем електронских медија 
(концерти,телевизија, филм, интернет);
6. Оспособљавање ученика за самостално истраживање стручне литературе, архиве, медијатеке, интернета;
7. Подстицање уметничког развоја и усавршавања у складу са индивидуалним интересовањима и способностима.

ТЕМА ЦИЉ
ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 
ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Класична музика
(општа музичка 

анализа и теорија 
кроз слушање 

музике

●  Оспособљавање 
ученика за разликовање 
музичких стилова од 
првобитне заједнице до 
21. века.

●  Развијање навика за 
слушање уметничке 
музике.

●  Оспособљавање 
уочавања разлика 
карактера композиција

●  Формирање музичког 
укуса и адекватног 
музичког експресивног 
доживљаја музичког 
дела приликом 
слушања(аудио 
апаратима и уживо на 
концертима) 

●  Препознаје и разликује одлике 
стилова у музичком изражавању 
од првобитне заједнице до данас.

●  Испољава потребу за 
свакодневним слушањем музике 
и на основу тога формира трајно 
интересовање према музици 
уопште

●  Препознаје одслушанe 
композиција уз познавање 
њихових аутора као и време 
настанка..

●  Експресивно, аутономно 
доживљава карактер одслушане 
композиције

●  Поседује адекватан музички укус.
●  Самоиницијативно посећује 

концерте и друге музичке 
манифестације у 

 локалној заједници. 

●  Значај музике у животу и друштву: 
првобитна заједница, стари век и 
развој музике у средњем веку (духовна 
и световна музика)

–  Грегоријански корал, Византијско 
певање, Кир Стефан Србин: иња сили.

●  Ренесанса и барок:
Палестрина Л.: Огни белта, Вивалди 
А.: 4 годишња доба, Хендл Г. Ф.: Месија 
(Алелуја), Бах Ј. С.: Токата и фуга d-mol, 
Брандебуршки концерт бр. 3 G-dur
●  Класицизам:
Хајдн Ј.: Симфонија изненађења бр 94. 
G-dur, Моцарт В. А.: Симфонија бр. 40. 
G-dur, Реквијем, Мала ноћна музика, 
Турски марш, Бетовен Л. В.: 5. и 9. 
симфонија, За Елизу, Месечева соната,
●  Романтизаm
Менделсон Ф.: Свадбени марш, Шопен 
Ф.: Валцер des-dur, Брамс Ј.: Мађарске 
игре по избору, Сметана Б.: Влтава, 
Дворжак А.: Симфонија из новог света
●  Импресионизам
Дебиси К.: Прелид за поподне једног 
пауна, Равел М.: Болеро
●  Музика ХХ века
Шостакович: Камерна симфонија, 
Прокофјев С.: Ромео и Јулија, Шенберг, 
Стравински, Веберн

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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе:
●  теоријска настава 

Место реализације наставе
●  Настава се реализује у учионици

Препоруке за реализацију наставе
●  Користити сва доступна наставна 

средства
●  Користити мултимедијалне 

презентације
●  Упућивати ученике да користе 

интернет и стручну литературу
●  Примењивати индивидуални рад, рад 

у паровима и рад у мањим групама
Континуирано упућивати ученике 
на присуство музике у свакодневном 
животу, примену у пракси и другим 
наставним предметима 

Оцењивање
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз:
9. праћење остварености исхода
10. тестове знања

Оквирни број часова по темама
●  класична музика (10 часова)
●  опера и балет; оперета и мјузикл (6 

часова)
● традиционална музика (6 часова)
●  џез и блуз музика (4 часа)
●  филм и филмска музука (4 часа)
●  хор,камерно и оркестарско извођење 

композиција (5 часова)

Oпера и балет
Oперета и мјузикл

●  Значај корелације 
између текста, музичког 
и сценског извођења 

●  Оспособљавање 
ученика за 
препознавање и 
разликовање разних 
видова опере кроз 
историју

●  Разуме међусобну повезаност 
текста, музике и покрета.

●  Разликује музичко сценска дела 
према периоду настанка.

●  Препознаје историјско културни 
амбијент у коме су настала 
поједина дела

●  опере: Бизе Ж.: Кармен, Верди Ђ.: 
Трубадур, Росини Ђ.: Севиљски 
берберин, Пучини: Тоска, Боеми,

●  балети Чајковски П. И.: Лабудово 
језеро, Успавана лепотица, Прокофјев 
С.: Ромео и Јулија 

●  оперете Штраус Ј.: Слепи миш
●  Мјузикли: Цигани лете у небо, Коса, 

Мама Миа, Чикаго...

Традиционална 
музика (народне 

песме, игре, плесови)

●  Оспособљавање 
ученика за 
препознавање и 
разликовање културе и 
традиције како свог тако 
и других народа

●  Развијање естетских 
критеријума код ученика

●  Развијање способности 
уочавања утицаја 
народног стваралаштва 
на уметничко 
стваралаштво.

●  Препознаје естетске вредности 
у култури свог и народа 
других земаља уочавањем 
карактеристичних обележја 
музике светске народне баштине.

●  Сагледава и вреднује утицај 
народног стваралаштва на 
уметничко стваралаштво.

●  Изворно певање традиционалних 
композиција са нашег и суседних 
подручја.Кола и народне игре Србије 
и суседних земаља.

Мокрањац Ст. Ст.: Руковети, Тајчевић 
М.: Охридска легенда
●  Народна музика интегрисана у 

забавну, електронску, џез и разне 
алтернативне правце.

извођачи: Биљана Крстић, састав 
Балканика, Слободан Тркуља, Василиса, 
Кирил Џајковски...

Џез и блуз музика
Филм и филмска 

музика

●  Способност 
препознавања 
критеријума који 
се односе на 
ритмичку строгост 
и импровизовање 
мелодије као 
карактеристика 
одређене врсте 
музике(џез,блуз)

●  Способности 
разликовања боје 
звука различитих 
инструмената као и 
њихових састава.

●  Препознаје критеријуме који 
се односе на начине настајања 
мелодијско ритмичких образаца 
раличитих музичких жанрова.

●  Разликује боју звука различитих 
инструмената,као и њихов 
визуелни изглед 

●  Разликује саставе извођача (Соло 
глас-хор, Соло инструмент-
камерни састав-оркестар)

●  Џез и блуз:
Луис Армстронг, Мајлс Дејвис; Били 
Холидеј; Џон Колтрејн, Чарли Паркер, 
Јован Маљоковић, Шабан Бајрамовић... 
●  Филм: Моцарт
●  филмска музика:
Е. Мориконе: музика из филмова: 
Амелија Пулен, Титаник, Ватрене 
улице, Клавир...

Хорско певање
●  Оспособљавање 

ученика за заједничко 
извођење

●  Препознаје и реализује елементе 
заједничког музицирања

●  слободан избор композиција према 
могућностима извођача

Кључни појмови садржаја: Изражајна музичка средства и стилови, традиционална музика, опера и балет и примењена музика



29. јул 2019.  ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИК Број 10 – Страна 251

Назив предмета: ИСТОРИЈА (OДАБРАНЕ ТЕМЕ)
Годишњи фонд часова: 35 или 31
Разред: Други или трећи 

Циљеви учења:

–  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.

ТЕМА ЦИЉ
ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Село и град некад 
и сад

●  Проширивање знања 
о променама у начину 
живота градског и 
сеоског становништва 
кроз историју.

●  Уочавање сличности 
и разлика у животу 
градског и сеоског 
становништва кроз 
историју.

●  Разумевање односа села 
и града у прошлости и 
садашњости.

●  Стицање знања о 
миграцијама село – 
град као константним 
појавама у историји 
људског друштва.

●  Проширивање знања 
о животу сеоског и 
градског становништва 
у Србији у XIX и XX 
веку.

●  уочи основна обележја 
различитих типова насеља од 
праисторије до савременог доба;

●  изведе закључак о значају 
настанка градова; 

●  лоцира на историјској карти 
најзначајније античке, 
средњовековне и модерне градове 
у свету, Европи и Србији; 

●  опише начин живота у граду 
у различитим историјским 
периодима (на примеру 
Цариграда, Венеције, Фиренце, 
Париза, Лондона, Берлина, 
Њујорка, Москве, Санкт 
Петербурга…); 

●  опише начин живот у српским 
градовима у XIX и XX веку (на 
примеру Београда, Новог Сада, 
Ниша, Крагујевца...); 

●  опише начин живот у српским 
селима у XIX и XX веку;

●  уочи сличности и разлике 
у начину живота у српским 
градовима и селима у XIX и XX 
веку; 

●  разуме значај и последице развоја 
модерних градова; 

●  образложи најважније узроке и 
последице миграција село–град;

●  уочи разлике у начину становања 
између села и града кроз 
историју;

●  уочи разлике у начину становања 
између припадника различитих 
друштвених слојева кроз 
историју.

●  Насеља у праисторији (примери 
Винче и Лепенског Вира).

●  Живот у античким градовима 
(примери Вавилона, грчких полиса, 
Александрије, Рима...).

●  Живот у средњовековним градовима 
и селима (примери Цариграда, 
Венеције, Фиренце, Париза, 
Лондона, Београда...; средњовековни 
замак – у миру и за време опсаде; 
положај зависног сељака – обавезе 
становништва, порез, присилни 
рад – изградња путева, насипа, 
утврђења...; становање – грађевински 
материјали, начин градње, разлика 
у начину становања између села и 
града и између богатих и сиромашних; 
хигијенски услови, опасност од 
епидемија...). 

●  Живот у градовима и селима у новом 
веку и савременом добу (примери 
Париза, Лондона, Берлина, Њујорка, 
Москве, Санкт Петербурга...; 
просторно и урбано планирање; 
индустријске четврти, радничка 
насеља и предграђа; боемске четврти; 
појава модерне инфраструктуре – 
водовод, канализација, метро, проблем 
загађења, одношење и складиштење 
отпада; становање – грађевински 
материјали, начин градње, развој 
грађевинске технике, врсте објеката 
и организација простора; разлика у 
начину становања између села и града 
и између припадника различитих 
друштвених слојева, миграције; 
осветљење – гас и струја; грејање, 
употреба соларне енергије, кућни 
апарати; оплемењивање стамбеног 
простора).

●  Живот у српским градовима и селима 
у XIX и XX веку (примери Београда, 
Новог Сада, Ниша, Крагујевца...; 
основни типови градских насеља 
– град, варош, варошица, „дивља” 
насеља; оријентални и европски 
утицаји; електрификација, јавни 
градски превоз – фијакери, трамваји, 
тролејбуси и аутобуси; основни 
типови сеоских насеља, обележја 
земљорадње, виноградарства и 
сточарства; задруга, моба, позајмица; 
пољопривредна оруђа, млинови, 
ветрењаче; миграције село – град, 
разлике у становању код Срба: 
дворци, градске куће, конаци, сеоске 
куће; дворови владара – Милоша, 
Михаила, Милана и Александра 
Обреновића, кнеза Александра 
и краљева Петра и Александра 
Карађорђевића, Николе Петровића, 
резиденције Јосипа Броза). 

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

Облици наставе:
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе:
●  теоријска настава.

Место реализације наставе:
●  Теоријска настава реализује се у 

учионици или одговарајућем кабинету.

Оцењивање:
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз:
●  праћење остварености исхода
●  тестове знања.

Оквирни број часова по темама:
●  Свакој од четири теме које буду 

изабране треба посветити четвртину 
часова предвиђених наставним 
планом.

Препоруке за реализацију наставе:
●  задатак наставника је да на почетку 

школске године од дванаест 
понуђених наставних тема, 
ученицима предложи шест, од којих 
ће они, као група, у складу са својим 
склоностима, изабрати четири,

●  структура програма конципирана 
је с циљем да помогне наставнику 
у планирању непосредног рада 
са ученицима, олакшавајући му 
одређивање обима и дубине обраде 
појединих наставних садржаја,

●  за сваку тематску целину дати су 
циљеви, исходи и садржаји, а исходи 
треба да послуже да наставни процес 
буде тако обликован да се наведени 
циљеви остваре, 

●  садржаје треба прилагођавати 
ученицима, како би најлакше и 
најбрже достигли наведене исходе, 

●  наставник има слободу да сам одреди 
распоред и динамику активности 
за сваку тему, уважавајући циљеве 
предмета, 

●  програм се може допунити 
садржајима из прошлости завичаја, 
чиме се код ученика постиже 
јаснија представа о историјској и 
културној баштини у њиховом крају 
(археолошка налазишта, музејске 
збирке),

●  у школама на наставном језику неке 
од националних мањина могу се 
обрадити и проширени наставни 
садржаји из прошлости тог народа,
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Култура одевања и 
исхране некад и сад

●  Проширивање знања 
о променама у начину 
одевања и исхрани кроз 
историју.

●  Уочавање промена у 
начину одевања код 
Срба кроз историју.

●  Уочавање улоге 
различитих културних 
утицаја на начин 
одевања и исхрану код 
Срба кроз историју.

●  уочи основна обележја културе 
одевања од антике до савременог 
доба;

●  идентификује основна обележја 
културе одевања код Срба кроз 
историју;

●  наведе и упореди разлике у 
начину одевања између села и 
града кроз историју;

●  наведе и упореди разлике 
у начину одевања између 
припадника различитих 
друштвених група кроз историју;

●  препозна и разуме утицаје 
различитих култура на начин 
одевања код Срба кроз историју;

●  препозна и разуме утицаје 
различитих култура на начин 
исхране код Срба кроз историју;

●  наведе и упореди карактеристике 
исхране у различитим 
историјским периодима.

●  Култура одевања од антике до данас 
(материјали, начин обраде и бојење, 
разлике у одевању код припадника 
различитих друштвених група; појава 
вештачких материјала, стилови у 
одевању, модне куће, појава модне 
индустрије, свакодневна и свечана 
одећа, џинс као карактеристика 
одевања младих у читавом свету; 
накит, фризуре, шминка, парфеми...). 

●  Одевање код Срба кроз историју 
(материјали и тканине – кудеља, 
конопља, чоја, крзно, кожа, лан, 
свила; разлика у одевању код Срба у 
Хабзбуршком и Османском царству, 
као и код припадника различитих 
друштвених група; грађанско одело 
и европски узори у облачењу српског 
грађанског сталежа; униформе 
државних чиновника, лекара, 
цариника, професора Лицеја и 
гимназија у обновљеној Србији; 
народна ношња, савремени начин 
одевања). 

●  Култура исхране од антике до данас 
(сакупљање и припремање намирница, 
лов и риболов, начини чувања 
хране, пиће, реконструкција могућег 
јеловника – двор, град, село; посни и 
мрсни циклуси; национална кухиња 
код Срба, утицаји других кухиња; 
конзумирање кафе и дувана, употреба 
источњачких зачина, понашање за 
столом, прибор за јело; кухињски 
апарати; ресторани „брзе хране”).

●  важно је искористити велике 
могућности које историја као 
наративни предмет пружа у 
подстицању ученичке радозналости, 
која је у основи сваког сазнања,

●  наставни садржаји треба да буду 
представљени као „прича” богата 
информацијама и детаљима, не зато да 
би оптеретили памћење ученика, већ 
да би им историјски догађаји, појаве 
и процеси били предочени јасно, 
детаљно, живо и динамично, 

●  посебно место у настави историје 
имају питања, како она која поставља 
наставник ученицима, тако и она која 
долазе од ученика, подстакнута оним 
што су чули у учионици или што су 
сазнали ван ње користећи различите 
изворе информација,

●  добро осмишљена питања наставника 
имају подстицајну функцију за развој 
историјског мишљења и критичке 
свести, не само у фази утврђивања и 
систематизације градива, већ и у самој 
обради наставних садржаја,

●  у зависности од циља који наставник 
жели да оствари, питања могу имати 
различите функције, као што су: 
фокусирање пажње на неки садржај 
или аспект, подстицање поређења, 
трагање за појашњењем, 

●  настава би требало да помогне 
ученицима у стварању што јасније 
представе не само о томе шта се 
десило, већ и зашто се то десило 
и какве су последице из тога 
проистекле,

●  у настави треба што више користити 
различите облике организоване 
активности ученика (индивидуални 
рад, рад у пару, рад у групи, 
радионице или домаћи задатак),

●  да би схватио догађаје из прошлости, 
ученик треба да их „оживи у свом 
уму”, у чему велику помоћ може 
пружити употреба различитих 
историјских текстова, карата и 
других извора историјских података 
(документарни и играни видео и 
дигитални материјали, музејски 
експонати, илустрације), обилажење 
културно-историјских споменика и 
посете установама културе,

●  треба искористити и утицај наставе 
историје на развијање језичке и 
говорне културе (беседништва), 
јер историјски садржаји богате и 
оплемењују језички фонд ученика,

●  у раду са ученицима неопходно је 
имати у виду интегративну функцију 
историје, која у образовном систему, 
где су знања подељена по наставним 
предметима, помаже ученицима 
да постигну целовито схватање 
о повезаности и условљености 
географских, економских и културних 
услова живота човека кроз простор 
и време,

●  пожељно је избегавати фрагментарно 
и изоловано учење историјских 
чињеница јер оно има најкраће 
трајање у памћењу и најслабији 
трансфер у стицању других знања и 
вештина,

●  у настави треба, кад год је то могуће, 
примењивати дидактички концепт 
мултиперспективности,

●  одређене теме, по могућности, 
треба реализовати са одговарајућим 
садржајима из сродних предмета, 

●  током рада са ученицима потребно 
је стално правити поређења са 
савременим добом, чиме се наглашава 
схватањe континуитета у развоју 
друштва и богатство садржаја из 
прошлости,

 Војска, оружје и рат 
некад и сад

●  Проширивање знања о 
развоју војне технике 
и променама у начину 
ратовања кроз историју.

●  Проширивање знања о 
развоју војске и начину 
ратовања код Срба кроз 
историју.

●  Развијање критичког 
става према рату.

●  уочи основна обележја ратова и 
војне организације и технике од 
антике до савременог доба;

●  разуме утицај научно-
технолошких достигнућа на 
промене у начину ратовања кроз 
историју;

●  уочи карактеристике развоја 
оружја и војне организације;

●  уочи основна обележја војне 
организације код Срба кроз 
историју;

●  наведе и упореди карактеристике 
ратовања у различитим 
периодима; 

●  разуме улогу појединца у рату 
(војсковођа, официра, регрута, 
цивила);

●  аргументовано дискутује о рату и 
његовим последицама на живот 
људи. 

●  Војска, оружје и рат кроз историју 
(војничка опрема – одећа, оклопи, 
штитови, оружје; родови војске, 
опсадне справе, увежбавање 
ратничких вештина, витешки турнири, 
мегдани, појава ватреног оружја – 
од примитивних пушака аркебуза 
и мускета до разорне артиљерије; 
увођење стајаће војске, развој модерне 
војне стратегије и тактике – појава 
генералштаба, униформе и војна 
одликовања; војно образовање, живот 
војника у рату и миру; жене у војсци; 
међународне конвенције о правилима 
ратовања, највеће војсковође).

●  Војска код Срба кроз историју (српска 
војска у средњем веку – опрема, 
начин ратовања; Срби у аустријској 
и османској војсци; војска устаничке 
Србије; војна организација у XIX и 
XX веку у српској и југословенској 
држави; војно образовање – 
оснивање војне академије; српске 
и југословенске војне униформе и 
одликовања). 

Новац и банке кроз 
историју

●  Проширивање знања о 
улози новца и банака у 
економским системима 
кроз историју.

●  Усвајање знања о 
улози новца и банака у 
свакодневном животу 
некад и сад.

●  Проширивање знања 
о историји новца и 
развоју банкарства код 
Срба. 

●  уочи основне карактеристике 
и функције новца од антике до 
савременог доба;

●  изведе закључак о улози и значају 
банака кроз историју; 

●  уочи основна обележја историјата 
српског новца и банака кроз 
историју;

●  примени стечено знање о новцу и 
банкама у свакодневном животу. 

●  Нумизматика (као наука о постанку, 
развоју и употреби кованог новца).

●  Новац и банке у садашњости (новац 
као мера вредности, платежно 
средство и једно од обележја 
самосталности државе; банка као 
предузеће које тргује новцем; појмови 
– штедња, трезор, кредит, камата, 
деоница, инфлација, дефлација; 
фалсификовања новца, новац у 
савременом потрошачком друштву…).

●  Новац и банке у прошлости (историјат 
новца и банака – од старог века 
до данас; материјали од којих је 
израђиван новац, историјски феномен 
„кварења” новца; ликови и различити 
симболи на кованом и папирном 
новцу...).

●  Новац у Србији некад и сад (историјат 
новца од средњег века до данас; динар 
као званична валута модерне Србије; 
мотиви на новчаницама; настанак 
и развој Народне банке као прве 
финансијске институције у Србији).
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Верски живот 
и обичаји кроз 

историју

●  Проширивање знања 
о веровањима и 
обичајима у прошлости 
и садашњости.

●  Уочавање прожимања 
веровања и културе кроз 
историју.

●  Сагледавање сличности 
и разлика у веровањима 
и обичајима некад и сад.

●  Проширивање знања 
о веровањима и 
обичајима код Срба 
кроз историју.

●  уочи основна обележја веровања 
од праисторије до савременог 
доба;

●  наведе и упореди карактеристике 
обичаја и веровања у различитим 
периодима;

●  идентификује сличности и 
разлике у обичајима различитих 
верских заједница; 

●  уочи утицај веровања и обичаја 
на културно стваралаштво;

●  разуме утицај и повезаност 
верских институција и верског 
живота кроз историју;

●  разуме утицај и повезаност 
верских институција и верског 
живота код Срба кроз историју;

●  препозна и разуме основне 
одлике верског живота и обичаја 
код Срба кроз историју.

●  Веровања у старом Египту и 
Месопотамији (загробни живот, 
балсамовање, хороскопи, астрологија, 
обреди и ритуални предмети...). 

●  Веровања старих Грка и Римљана 
(пророчишта, загробни живот, 
свештеници и свештенице, 
приношење жртве боговима...).

●  Религије Далеког истока.
●  Верски живот и обичаји у средњем 

веку (главне одлике хришћанства, 
ислама и јудаизма; обележја 
различитих верских конфесија – 
сличности и разлике у веровањима 
и обичајима; обележавање верских 
празника, страхови средњовековног 
човека).

●  Верски живот и обичаји у новом веку 
и савременом добу (верски идентитет, 
сличности и разлике између католика, 
протестаната, православаца, 
муслимана, Јевреја; атеизам).

●  задатак наставника је и да подстиче 
осамостаљивање ученика у 
прикупљању и сређивању историјских 
података, да их усмерава на различите 
изворе информација и подучава их 
како да се према њима критички 
односе, чиме се негује истраживачки 
дух и занимање за науку и подстиче 
развој мишљења заснованог 
на провереним чињеницама и 
аргументима,

●  овај предмет пружа велике 
могућности за интеграцију школског 
и ваншколског знања ученика, 
за излазак из оквира школских 
уџбеника и учионица, укључивање 
родитеља и суграђана који поседују 
знања, колекције, књиге, филмове и 
другу грађу која може да помогне у 
реализацији програма, 

●  наставник треба да тежи комбиновању 
различитих метода рада (кратка 
предавања, гледање филмова, читање 
књига, дискусије, анализа писаних 
извора, слика и фотографија...),

●  у извођењу наставе самостално 
истраживање ученика је најважније, 
без обзира на изабране методе рада, 
а наставникова је улога да организује 
наставу, пружи помоћ ученицима 
у раду (од давања информација до 
упућивања на изворе информација) и 
да подстиче интересовање ученика за 
предмет,

●  у припреми и реализацији часова 
наставницима може користити 
следећа литература: 

 Д. М. Ацовић, Хералдика и Срби, 
Београд  2008.
 Д. Бабац, Специјалне јединице 
југословенске војске у Априлском рату, 
Београд 2006.
 Д. Бабац, Ч. Васић, М. Марковић, 
Црногорска војска 1896–1916, Београд 
2007. 
 Д. Бандић, Народна религија Срба у 100  
појмова, Београд 2004.
 В. Бикић, Средњовековно село, Београд 
 2007.
М. Благојевић, Србија у доба Немањића, 
Београд 1989.
С. Бојанин, Забаве и светковине у 
средњовековној Србији (од краја XII до 
краја XV века), Београд 2005.
Е. Бухари, Наполеонова гардијска 
коњица, Београд 2006.
А. Веселиновић, Р. Љушић, Српске 
династије, Нови Сад 2001. 
П. Вилар, Злато и новац у повијести 
1450–1920, Београд 1990. 
А. Вулетић, Ј. Мијаиловић, Између 
посела и балова. Живот у Србији у 19. 
веку, Београд 2005.
Р. Вучетић, Престоница независне 
Србије (1878–1918), Београд 2008.
К. Гравет, Витезови, Београд 2006. 
С. Димитријевић, Средњовековни српски 
новац, Београд 1997.
Љ. Димић, Културна политика у 
Краљевини Југославији 1918–1941, I–III, 
Београд 1996.
А. Ђуровић, Модернизација образовања 
у Краљевини Србији 1905–1914, Београд 
2004.
Историја приватног живота, I-V, 
приредили Ф. Аријес и Ж. Диби, 
Београд 2000–2004. 
М. Јовановић-Стојимировић, Силуете 
старог Београда, Београд 2008.
Д. Косановић, Почеци кинематографије 
на тлу Југославије 1896–1918, Београд 
1985.

Образовање и 
васпитање кроз 

историју

●  Продубљивање знања о 
развоју образовања кроз 
историју.

●  Уочавање сличности и 
разлика у образовању и 
васпитању некад и сад.

●  Разумевање утицаја 
привредног развоја на 
квалитет образовања.

●  Продубљивање знања о 
развоју образовања код 
Срба кроз историју.

●  уочи основна обележја 
образовања и васпитања од 
антике до савременог доба;

●  опише развој система образовања 
и васпитања кроз историју;

●  опише развој система образовања 
и васпитања код Срба кроз 
историју;

●  упореди карактеристике 
образовања и васпитања у 
различитим периодима;

●  изведе закључак о значају 
образовања и васпитања у животу 
људи; 

●  препозна међусобну условљеност 
степена привредног развитка и 
квалитета образовања.

●  Образовање и васпитање у старом 
веку (Египат, Месопотамија, стара 
Грчка и Рим).

●  Образовање и васпитање у средњем 
веку (манастири као центри 
писмености и образовања; оснивање 
школа и универзитета, утицај цркве на 
образовање и васпитање...).

●  Образовање и васпитање у новом 
веку и савременом добу (појава 
штампарства и ширење писмености, 
улога цркве и државе – појава 
световног и обавезног образовања, 
школских уџбеника; положај ученика 
– награђивање и кажњавање, одевање 
ученика...). 

●  Образовање и васпитање код Срба 
(манастири као центри писмености 
и образовања; значај Хиландара, 
просветитељски рад у устаничкој 
Србији, оснивање световних школа, 
оснивање Лицеја, Велике школе и 
Београдског универзитета; један дан 
у школи, школска слава, одевање 
ученика, школовање женске деце; 
стипендирање ученика). 

Комуникације, 
путовања и туризам 

некад и сад

●  Уочавање значаја 
комуникација и њиховог 
развоја у историји 
друштва.

●  Разумевање утицаја 
комуникација 
на упознавање и 
приближавање држава, 
народа и њихових 
култура.

●  опише развој комуникација од 
праисторије до савременог доба;

●  наведе и упореди карактеристике 
комуникације у различитим 
периодима;

●  изведе закључак о значају 
комуникације у животу људи кроз 
историју; 

●  разуме последице развоја 
модерних комуникација; 

●  изведе закључак о утицају развоја 
комуникација на интеграцију 
сваке нације и друштва;

●  користи информације са 
историјске карте и повеже 
их са стеченим знањем о 
комуникацијама;

●  уочи утицај комуникација на 
приближавање држава, народа и 
њихових култура.

●  Комуникације, путовања и туризам 
кроз историју (утицај трговине и 
војних похода на развој комуникација; 
ходочашћа – света места, мисионари; 
значајни сајмови, развој поштанског, 
телеграфског, телефонског, 
железничког, аутомобилског и 
авионског саобраћаја; ауто и авио 
клубови, новине и новинарство, 
Интернет, откривање нових 
дестинација, гостионице и хотели, 
бање). 
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Друштвени и 
породични живот 

кроз историју

●  Продубљивање знања 
о развоју друштвеног и 
породичног живота кроз 
историју.

●  Уочавање сличности и 
разлика у друштвеном 
и породичном живота 
некад и сад.

●  Проширивање знања 
о друштвеном и 
породичном животу код 
Срба кроз историју.

●  идентификује основна обележја 
друштвеног живота од антике 
до данас;

●  идентификује основна обележја 
породичног живота од антике до 
данас;

●  наведе основна обележја 
друштвеног живота код Срба кроз 
историју;

●  наведе основна обележја 
породичног живота код Срба кроз 
историју;

●  упореди карактеристике 
друштвеног и породичног живота 
у различитим периодима;

●  уочи сличности и разлике у 
начину обележавања празника 
кроз историју;

●  истакне одлике друштвеног 
и породичног живота данас у 
односу на раније епохе.

●  Друштвени живот од антике до 
данас (игре, гозбе, плес уз музику, 
музички инструменти, позориште, 
маскирање, трубадури, властеоске 
гозбе: жонглери, путујући свирачи 
и забављачи; балови, позориште 
у доба Шекспира и Молијера, 
настанак опере, књижевне дружине 
и читалишта, концерти, биоскопи, 
игре на срећу, савремена популарна 
музика).

●  Друштвени живот код Срба кроз 
историју (основни празници и њихов 
значај; утицај политичких прилика 
на празнике и празновања, радни 
и нерадни дани; различити облици 
друштвених активности на селу и у 
граду...). 

●  Породични односи од антике до 
данас (положај мушкарца, жене и 
детета, свадбени обичаји, однос према 
старијима, породични празници, 
традиционални и модерни погледи на 
породицу; промене у односима међу 
половима...). 

●  Породични односи код Срба кроз 
историју (положај мушкарца, жене и 
детета; свадбени обичаји, однос према 
старијима, породични празници – 
крсна слава...)

Лексикон српског средњег века, 
приредили С. Ћирковић и Р. Михаљчић, 
Београд 1999.
П. J. Марковић, Београд 1918–1941, 
Београд 1992.
П. J. Марковић, Београд између Истока 
и Запада 1948–1965, Београд 1996.
П. J. Марковић, Трајност и промена. 
Друштвена историја социјалистичке 
свакодневице у Југославији и Србији, 
Београд 2007. 
М. Милићевић, Грб Србије: развој кроз 
историју, Београд 1995. 
Ј. Миодраговић, Народна педагогија у 
Срба или како наш народ подиже пород 
свој, Београд 1914.
Д. Мрђеновић, А. Палавестра, Д. 
Спасић, Родословне таблице и грбови 
српских династија и властеле, Београд 
1987. 
Образовање код Срба кроз векове, 
Београд 2001.
 Е. Пирсон, Стара Грчка, Београд 2006.
 Р. Плат, Свет филма, Београд 2006. 
 Приватни живот у српским земљама 
 средњег века, приредиле С. 
Марјановић-Душанић и Д. Поповић, 
Београд 2004.
 Приватни живот у српским земљама у 
 освит модерног доба, приредио А. 
Фотић, Београд 2005. 
 Приватни живот код Срба у 
деветнаестом веку. Од краја 
осамнаестог века до Првог светског 
рата, приредили А. Столић и Н. 
Макуљевић, Београд 2006. 
 Приватни живот код Срба у 
двадесетом веку, приредио М. 
Ристовић, Београд 2007.
 Р. Радић, Страх у позној Византији I-II, 
 Београд 2000. 
 Р. Радић, Византија – пурпур и 
пeргамент, Београд 2006. 
 Р. Радић, Цариград – приче са Босфора, 
Београд 2007.
 Службено одело у Србији у 19. и 20. 
веку, Београд 2001. 
Д. Стојановић, Калдрма и асфалт. 
Урбанизација и европеизација Београда 
1890–1914, Београд 2008.
Ж. Стојановић, Папирни новац Србије и 
Југославије, Београд 1996.
Н. Томас, Д. Бабац, Армије на Балкану 
1914–1918, Београд 2006.
Џ. Харт, Стари Египат, Београд 2006.
Ф. Џајс, Витезови кроз историју, 
Београд 2003.
Ф. Џајс, Џ. Џајс, Живот у 
средњовековном граду, Београд 2004.Ф. 
Џајс, Џ. Џајс, Живот у средњовековном 
замку, Београд 2005.
Ф. Џајс, Џ. Џајс, Живот у 
средњовековном селу, Београд 2006. 
С. Џејмс, Стари Рим, Београд 2006.

Фотографија, филм, 
радио и телевизија 

кроз историју

●  Проширивање знања 
о развоју фотографије, 
филма, радија и 
телевизије кроз 
историју.

●  Разумевање утицаја 
фотографије, филма, 
радија и телевизије на 
друштвени, политички 
и културни живот.

●  Проширивање знања 
о развоју фотографије, 
филма, радија и 
телевизије у Србији.

●  Уочавање значаја 
фотографије, филма, 
радија и телевизије као 
историјских извора.

●  уочи основна обележја развоја 
фотографије, филма, радија и 
телевизије кроз историју;

●  изведе закључак о значају 
фотографије, филма, радија и 
телевизије у животу појединца и 
читавог друштва; 

●  изведе закључак о значају 
фотографије, филма, радија 
и телевизије као историјских 
извора; 

●  опише развој фотографије, 
филма, радија и телевизије у 
Србији; 

●  разуме последице развоја 
фотографије, филма, радија и 
телевизије.

●  Значај фотографије, филма, радија и 
телевизије (као техничких достигнућа, 
начина уметничког изражавања, 
средстава масовне комуникације, 
сазнавања и образовања, и као 
историјских извора).

●  Фотографија, филм, радио и 
телевизија кроз историју (развој – 
оптичка сочива, дагеротипија, мокра 
плоча, фото-апарат, филмска трака, 
покретне слике, биоскоп, радио 
таласи; прва филмска пројекција, 
филм као извор информација о 
догађајима; филм као масовна забава 
и индустрија; почетак ере звучног 
филма, појава анимираних филмова; 
појава колор филмова; филмски 
фестивали и награде; оснивање радио-
станица, појава телевизије; превласт 
телевизије над другим медијима у 
другој половини XX века; примери 
злоупотребе фотографије, филма, 
радија и телевизије у XX веку).

●  Фотографија, филм, радио и 
телевизија у Србији некад и сад 
(делатност дворског фотографа 
Анастаса Јовановића, породични 
фото-албуми, прва филмска 
пројекција у Србији 1896, први српски 
филмови и биоскопи; почетак рада 
прве радио-станице – Радио Београда 
1929, јавна демонстрација телевизије 
на сајму у Београду 1939, тајно 
праћење програма Радио Лондона за 
време окупације, оснивање Телевизије 
Београд 1958, кућни радио и ТВ 
апарати као показатељи животног 
стандарда).

Брига о телу и 
здрављу кроз 

историју

●  Продубљивање знања 
о развоју здравствене 
културе кроз историју.

●  Уочавање утицаја 
економског и културног 
развитка на степен 
здравствене културе.

●  Проширивање знања 
о развоју здравствене 
културе код Срба.

●  уочи основна обележја развоја 
здравствене културе од антике 
до данас;

●  уочи основна обележја развоја 
здравствене културе код Срба 
кроз историју;

●  наведе и упореди различите 
методе лечења кроз историју;

●  разуме повезаност степена 
економског и културног развитка 
и здравствене културе; 

●  разуме значај хуманитарних 
организација и њиховог 
деловања.

●  Брига о телу и здрављу од антике 
до данас (болести људи, хигијенски 
услови, епидемије, развој медицине, 
медицински инструменти, лекови 
и лековито биље, здравствене 
установе – манастирске болнице, 
санаторијуми, стационари, домови 
здравља, апотеке; начини здравствене 
заштите и превентиве, хуманитарне 
организације).

●  Брига о телу и здрављу код 
Срба (утицај животних услова и 
хигијенских прилика на појаву 
болести; најчешће болести и 
епидемије, народна медицина и 
надрилекарство, манастирске болнице; 
прве болнице и лекари, отварање 
болница у Србији у време кнеза 
Милоша, оснивање Медицинског 
факултета у Београду...).
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Грбови и заставе 
некад и сад

●  Продубљивање знања о 
развоју грбова и застава 
и њиховом значају у 
историји.

●  Упознавање са развојем, 
улогом и значајем 
грбова и застава у 
прошлости српског 
народа.

●  уочи основна обележја развоја 
грбова и застава кроз историју;

●  уочи основна обележја развоја 
грбова и застава код Срба кроз 
историју;

●  изведе закључак о значају грбова 
и застава кроз историју; 

●  наведе најчешће хералдичке 
симболе;

●  опише изглед и порекло 
савременог српског грба и 
заставе.

●  Улога и значај грбова и застава (као 
симбола државе, нације, владара, 
војске, града, установе, предузећа, 
политичке организације, спортског 
друштва...; појава грбова у XII веку 
– породични грбови на штитовима 
као начин распознавања витезова 
на турнирима и у ратним походима; 
грбови на заставама, новцу, печатима, 
поштанским маркама, споменицима, 
шлемовима...; најчешћи хералдички 
симболи; појава првих застава – 
вексилум – застава римских царева, 
лабарум – застава Константина 
Великог; основни елементи застава).

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

Спорт некад и сад

●  Проширивање знања 
о развоју спортског 
живота кроз историју.

●  Уочавање сличности и 
разлика у спортским 
играма и надметањима 
некад и сад.

●  Проширивање знања 
о развоју спортског 
живота код Срба.

●  уочи основна обележја спорта од 
антике до савременог доба;

●  разуме улогу и значај спорта у 
људском друштву;

●  именује и опише спортске 
дисциплине заступљене на 
античким Олимпијским играма; 

●  наведе и упореди карактеристике 
спортских надметања у 
различитим периодима;

●  опише развој спортског живота 
код Срба.

●  Улога и значај спорта од антике 
до савременог доба (спорт као део 
бриге о здрављу и као забава; спорт 
и Олимпијске игре у античкој Грчкој 
као основ спортских игара савременог 
доба; спортска надметања кроз 
историју – најпопуларнији спортови, 
аматерски и професионални спорт, 
модерне Олимпијске игре).

●  Спорт код Срба кроз историју 
(народне и пастирске игре као 
прва спортска надметања, прва 
спортска друштва, оснивање Српског 
олимпијског клуба 1910, учешће на 
међународним такмичењима и велики 
успеси, спортска друштва и клубови; 
савремени спорт и спортски живот).

Кључни појмови садржаја: историјски извори, историјско истраживање

ИЗАБРАНИ СПОРТ

Годишњи фонд: 31 час
Разред : Трећи разред
Циљ наставе предмета – изабрани спорт јесте да ученици задовоље своја интересовања и потребе за стицањем знања, способности за бављење спортом као интегралним 
делом физичке културе и настојање да стечена знања примењују у животу (стварање трајне навике за бављење спортом и учешћем на такмичењима); 
Циљеви учења: ●  стицање теоријских знања у изабраном спорту, пружање неопходних знања из изабраног спорта (принципи, технике, начин вежбања – тренирања, 

стицање основних и продубљених тактичких знања;
●  социјализација ученика кроз изабрани спорт и неговање етичких вредности према учесницима у такмичењу;
●  откривање даровитих и талентованих ученика за одређени спорт и њихово подстицање да се баве спортом.

ТЕМА ЦИЉ
ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће 
бити у стању да

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ

ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

●  Упознавање ученика са 
вредностима спорта

●  усмерени развој и 
одржавање моторичких 
способности ученика;

●  учење и усавршавање 
моторичких форми 
изабраног спорта; 

●  стицање теоријских 
знања у изабраном 
спорту;

●  познавање правила 
такмичења у изабраном 
спорту;

●  формирање навика за 
бављење изабраним 
спортом;

●  социјализација 
ученика кроз изабрани 
спорт и неговање 
етичких вредности 
према учесницима у 
такмичења;

●  теоријски објасни вредности 
физичких активности при 
учествовању у спортској игри;

●  прикаже техничке вештине 
индивидуалне технике; 

●  прикаже , објасни и демонстрира 
колективну тактику спортске 
гране са којом се упознао и учио;

●  игра уз примену правила игре;
●  учествује у организацији 

школских спортских такмичења
●  примењује правила фер плеја

●  Програмски садржаји физичког 
васпитања-изабраног спорта чини 
следећа структура: 

●  развијање моторичких споосбности 
ученика;

●  спортско-техничко образовање 
ученика (обучавње и усавршавање 
технике);

●  индивидуална и колективна тактика 
изабраног спорта;

●  теоријско образовање;
●  правила изабраног спорта;
●  организовање унутар одељенских и 

међуодељенских такмичења. 

ТЕОРИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ

●  упознавање ученика вредностима 
изабраног спорта; 

●  упознавање ученика са основним 
принципимна вежбања у складу са 
његовим узрастом;

●  Настава физичко васпитање – 
изабрани спорт је изборни предмет и 
реализује се у оквиру редовне наставе 
са једним или два часа недељно који 
се уноси у распоред часова школе. 
Часови се уписују према редовном 
распореду часова у рубрику дневника 
под називом - изабрани спорт (нпр.
атлетика) и посебно се нумеришу; 

●  сваки ученик је обавезан да се 
определи за један спорт које му се 
понуди почетком школске године, а 
још боље на крају претходног разреда;

●  школа ученицима треба да понуди 
такав избор да њиме буду понуђени 
најмање два инидивидуална и два 
колективна спорта. Уколико школа 
има оптималне услове за рад, 
ученицима се може понудити и више 
спортова;
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Предлог спортова који 
се понуде ученицима 
као избор:
У првом реду, 
спортови који се у 
одређеном обиму 
обрађују кроз наставу 
физичког васпитања:

атлетика

гимнастика

ритмичка 
гимнастика

рукомет

кошарка

одбојка

мали фудбал

плес

●  откривање даровитих и 
талентованих ученика 
за одређени спорт и 
њихово подстицање да 
се баве спортом.

●  учење и усавршавање 
основних и сложених 
елемената технике 
изабраног спорта; 

●  пружање неопходних 
знања из изабраног 
спорта (принципи 
технике, начин 
вежбања-тренирања, 
стицање основних и 
продубљених тактичких 
знања, правила 
такмичења у спорту 
итд.) и њихова примена 
у пракси;

●  учење и усавршавање 
основне тактике 
изабраног спрта и њена 
примене у пракси;

●  обавезна реализација 
такмичења на 
одељењском и 
разредном нивоу;

●  задовољавање 
социјалних потреба 
за потврђивањем и 
групним поистовећењем 
и др;

●  стварање објективних 
представа ученика 
о сопственим 
могућностима за 
учешће у изабраном 
спорту;

●  подстицање 
стваралаштва ученика 
у спорту (у домену 
технике, тактике и 
такмичења). 

●  упознавање ученика са 
основним принципимна 
вежбања у складу са 
његовим узрастом;

●  упознавање ученика са 
штетним последицама 
неправилног вежбања 
и предозирања у 
изабраном спорту;

●  упознавање ученика са 
●  етичким вредностима и 

слабостима спорта;
●  упознавање ученика са 

естетским вредностима 
спорта. 

●  упознавање ученика са штетним 
последицама неправилног вежбања и 
предозирања у изабраном спорту;

●  упознавање ученика са етичким 
вредностима и слабостима спорта;

●  упознавање ученика са естетским 
вредностима спорта. 

 Минимални образовни захтеви :

●  Предметни наставници утврђују 
минималне образовне захтеве, у 
складу са усвојеним програмом за 
сваки изабрани спорт. Под тим се 
подразумева:

●  савладаност основне технике и њена 
примена; 

●  познавање и примена елементарне 
тактике; 

●  познавање и примена правила; 
●  ангажованост и учешће ученика на 

такмичењима у изабраном спортру. 

●  прихватају се они спортови за које се 
определило највише ученика у једном 
одељењу (цело одељење реализује 
програм изабраног спорта целе 
школске године). Избор спорта врши 
се на нивоу одељења;

●  предлог за изабрани спорт даје актив 
наставника физичког васпитања, у 
складу са условима рада школе. 

●  предлог мора бити реалан;
●  предлажу се спортови за које постоје 

адекватни услови; 
●  ученици једног одељења могу 

изабрати исти спорт који су 
упражњавали у предходним разредима 
или могу изабрати нови спорт који до 
тада нису упражњавали. 

ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
ПРОГРАМА

●  Основне карактеристике програму су:
●  изборност;
●  да служе потребама ученика;
●  омогућавање наставницима не само 

да планирају већ и да програмирају 
рад у настави у складу са сопственим 
знањима, искуствима; 

●  програм у великој мери омогућава 
креативност наставника;

●  програм је у функцији целокупне 
наставе физичког васпитања ученика.

●  Предлог спортова који се понуде 
ученицима као избор.

1. У првом реду, спортови који се у 
одређеном обиму обрађују кроз наставу 
физичког васпитања:
●  атлетика;
●  гимнастика;
●  ритмичка гимнастика:
●  рукомет;
●  кошарка;
●  одбојка;
●  мали фудбал;
●  плес.

2. Спортови који се налазе у програмима 
такмичења „Савеза за школски спорт и 
олимпијско васпитање Србије”:

3. Спортови за које је заинтересована 
локална средина, односно локална 
самоурава.
4. Спортови за које постоје одговарајући 
природни и материјални ресурси:
– скијање;
– веслање.
5. Спортови са којима су се ученици 
упознали кроз курсне облике рада.

Дидактичко-методичко упутство за 
реализацију часова изабране спортске 
гране (изборног спорта)

●  часове изабране спортске гране 
потребно је са методичког становишта 
у што већој мери прилагодити моделу 
часа физичког васпитања;

●  у складу са моторичким формама које 
карактеришу изабрани спорт и које 
се примењују у основној фази часа, 
неопходно је бирати вежбања, како 
за уводно-припремну тако и завршну 
фазу часа;

●  тежиште рада у свим изабраним 
спортовима да је на техници и њеној 
примени у ситуационим условима;

●  код индивидуалних спортова 
инсистирати на примени кретања у 
такмичарским условима;Настојати 
да се трчи или плива што брже, скаче 
што више или баца што даље, постиже 
што више кругова итд.;
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шах

●  код колективних спортова (спортских 
игара) форсирати уважбавање 
технике и тактике највише кроз игру 
и ситуационе услове приближне 
условима игре;

●  на сваком часу у одређеним 
временским интервалима спроводити 
такмичење између екипа.

●  у раду на овим часовима неопходно 
је правити тимове-екипе према 
способностима;.

●  на часовима изабраног спорта 
обавезно је примењивати 
диференциране облике рада у 
складу са знањима и способностима 
ученика. Овакав приступ је обавезан 
уважавајући структуру ученика који 
су се определили за одређени спорт 
(има оних који су се тим спортом већ 
бавили или се њиме баве и ученика 
почетника);

●  садржаје рада на часовима 
програмирају наставници задужени 
за реализацију предмета физичко 
васпитање – изабрани спорт у складу 
са знањима о спортској грани и 
сагледавањем способности и знања 
ученика;

●  програмирани садржаји планирају 
се као и сви остали часови наставе 
физичког васпитања;

●  оцењивање ученика је у складу са 
обимом и квалитетом оног наученог 
садржаја који је за ученике одређен 
(програм за почетнике и програм за 
напредније); 

●  реализацијом часова физичког 
васпитања – изабрани спорт пратити 
и запажати ученике који су посебно 
талентовани за спорт и упућивати 
их да се њиме баве и изван школе у 
клубовима и спортским школама ако 
то желе или имају интересовања.;

●  током рада са ученицима уочавати 
оне чије се интересовање за одређени 
спорт не поклапа са њиховим 
могућностима и истим на крају 
школске године саветовати за који 
спорт да се определе у наредној 
школској години. 

II. ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-
ОБРАЗОВНОГ РАДА

●  садржаји наставе физичко васпитање 
– изабрани спорт могу се реализовати 
у објектима школе, на одговарајућим 
вежбалиштима – објектима ван 
школе, под условом да се налазе у 
близини школе или да је за ученике 
организован наменски превоз 
(спортска хала, базен, отворени 
терени, клизалиште, скијалиште итд.);

●  часови се могу организовати у истој 
смени у оквиру распореда часова са 
другим предметима или у супротној 
смени, ако за тим постоји потреба и 
адекватни услови. 

III. ПЛАНИРАЊЕ ВАСПИТНО-
ОБРАЗОВНОГ РАДА

●  планирање образовно-васпитног 
рада спроводе наставници у складу 
са основним принципима планирања 
наставе физичког васпитања. 
Годишњи план рада је обавезни облик 
насатвог планирања из кога проистичу 
месечни и недељни планови рада; 

●  сходно уобичајеној пракси, 
наставници обавезно израђују 
и припрему за појединачан час. 
Припрема за час базира се на 
прихваћеној четвороделној структури 
часа примереног потребама наставе 
физичког васпитања. 
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IV. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ

Праћење и вредновање постигнућа 
ученика
●  праћење напретка ученика обавља 

се сукцесивно током целе школске 
године, а на основу јединствене 
методологије која предвиђа следеће 
тематске целине. У осмом разреду 
оцењивање се врши бројчано, на 
основу остваривања оперативних 
задатака и минималних образовних 
захтева:

●  стање моторичких способности;
●  усвојене здравствено-хигијенске 

навике;
●  достигнути ниво савладаности 

моторних знања, умења и навика 
у складу са индувидуалним 
могућностима;

●  однос према раду.

1. Праћење и вредновање моторичких 
способности врши се на основу 
савладаности програмског садржаја 
којим се подстиче развој оних 
физичких способности за које је 
овај узраст критичан период због 
њихове трансформације под утицајем 
физичких активности – координација, 
гипкост, равнотежа, брзина, снага и 
издржљивост. 
2. Усвојеност здравствено-хигијенских 
навика прати се на основу утврђивања 
нивоа правилног држања тела и 
одржавања личне и колективне хигијене, 
а, такође, и на основу усвојености и 
примене знања из области здравља.
3. Степен савладаности моторних 
знања и умења спроводи се на основу 
минималних програмских захтева, 
који је утврђен на крају навођења 
програмских садржаја. 

4. Однос према раду вреднује се 
на основу редовног и активног 
учествовања у наставном процесу, 
такмичењима и ваншколским 
активностима.
Оцењивање ученика у оквиру праћења 
и вредновања наставног процеса, врши 
се на основу правилника о оцењивању 
ученика основне школе и на основу 
савремених дидактичко методичких 
знања.
 
Педагошка документација и 
дидактички материјал
Обавезна педагошка документација је:
Дневник рада, структура и садржај 
утврђује се на републичком нивоу и 
одобрава га министар, а наставнику се 
оставља могућност да га допуни оним 
материјалом за које има још потребе. 
Планови рада: годишњи, по разредима и 
циклусима, план стручног актива, план 
ванчасовних и ваншколских активности 
и праћење њихове реализације. 
Писане припеме наставник сачињава 
за поједине наставне теме које 
садрже: временску артикулацију 
остваривања наставне теме (укупан и 
редни број часова, време реализације), 
конзистентну дидактичку структуру 
часова (облике рада, методичке 
поступке обучавања и увежбавања).
Радни картон: има сваки ученик са 
програмом садржаја који се вежба, а 
који сачињава учитељ или предметни 
наставник и који је прилагођен 
конкретним условима рада.
Формулари за обраду података 
за: стање физичких способности, 
реализацију програмских садржаја у 
часовној и ванчасовној организацији 
рада. 
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Очигледна средства: цртежи, 
контурограми, видео-траке аранжиране, 
таблице оријентационих вредности 
моторичких способности, разноврсна 
обележавања радних места и други 
писани материјали који упућују ученике 
на лакше разумевање и остваривање 
радних циљева и задатака. 

Кључни појмови садржаја: вежбање, игра, здравље, правилно вежбање

6
На основу члана 67. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. за-

кон и 10/19),
Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

П РА В И Л Н И К

о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у 
подручју рада Геодезија и грађевинарство

Члан 1.
У Правилнику о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Геодезија и 

грађевинарство („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 7/18), после плана и програма наставе и учења за образовни профил 
грађевински техничар, додаје се план и програм наставе и учења за образовни профил руковалац грађевинском механизацијом, који је 
одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 2.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања и 

васпитања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада Геодезија и грађевинарство („Службени гла-
сник РС – Просветни гласник”, бр. 8/93, 1/94, 6/95, 5/98, 4/02, 5/03, 6/05, 3/08, 5/11, 7/12, 5/13, 11/13, 14/13, 13/15 – др. правилник, 18/15 
и 7/18), у делу који се односи на наставни план и наставни програм стручних предмета за образовни профил руковалац грађевинском 
механизацијом.

Члан 3.
Ученици уписани у средњу школу закључно са школском 2018/2019. годином у подручју рада Геодезија и грађевинарство за обра-

зовни профил руковалац грађевинском механизацијом, у трогодишњем трајању, стичу образовање по наставном плану и програму који је 
био на снази до ступања на снагу овог правилника – до краја школске 2021/2022. године.

Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, 

а примењује се од школске 2019/2020. године.

Број 110-00-140/2019-03
У Београду, 27. јуна 2019. године 

Министар,
Младен Шарчевић, с.р.

СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

1. Назив квалификације: Руковалац грађевинском механизацијом
2. Сектор – подручје рада: Геодезија и грађевинарство
3. Ниво квалификације: III
4. Начин стицања квалификације: Квалификација се стиче након успешно завршеног процеса средњег стручног образовања.
5. Трајање: Програм средњeг стручног образовања за стицање квалификације траје три године.
6. Начин провере: Достигнутост исхода програма средњег стручног образовања се проверава на завршном испиту који спроводи 

средња школа.
7. Заснованост квалификације: 
Квалификација се заснива на опису рада, циљевима стручног образовања и исходима стручног образовања.
7.1. Опис рада
Дужности – стручне компетенције: 
–  Организација, планирање рада и припрема машине за рад;
–  Руковање грађевинском механизацијом за ископ и утовар и сабијање растреситог материјала;
–  Руковање грађевинском механизацијом за померање, разастирање и планирање;
–  Руковање грађевинском механизацијом за транспорт и уграђивање бетона;
–  Руковање грађевинском механизацијом за асфалтне радове;
–  Руковање простом грађевинском механизацијом за вертикални транспорт материјала;
–  Одржавање механизације;
–  Примена мера заштите и безбедности на раду и заштите животне средине.
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Дужности – стручне компетенције Задаци – jединице компетенцијa
Организација, планирање рада и припрема машине за рад –  Пријем механизације (преузимање налога и упознавање са налогом, преузимање 

кључева, визуелни преглед…)
–  Контрола машине пре почетка рада (контрола горива, мазива, расхладне течности, 

сигналних уређаја, уређаја за управљање, погонских средстава и др.)
–  Упознавање са пословима на градилишту
–  Упознавање са условима и начином рада на градилишту
–  Упознавање са радом уз садејство са другим машинама
–  Контролисање исправности машина при раду у месту
–  Транспорт и постављање машине на место експлоатације
–  Контрола радних уређаја и пуштање машине у пробни рад

Руковање грађевинском механизацијом за ископ, утовар и сабијање растреситог 
материјала

–  Пуштање машине (багера, утоваривача и ваљака) у рад и праћење рада 
–  Ископ усека, засека и канала
–  Одлагање ископане земље или утовар у транспортно средство
–  Руковање машином приликом операције сабијања тла

Руковање грађевинском механизацијом за померање, разастирање и планирање –  Пуштање дозера, грејдера или скрепера у рад и праћење рада
–  Подешавање параметара радног ножа дозера, грејдера или скрепера
–  Ископ земљане масе
–  Померање (транспорт) ископане земље
–  Планирање и разастирање материјала

Руковање грађевинском механизацијом за транспорт и уграђивање бетона –  Преузимање материјала – пуњење на сталном месту
–  Позиционирање и стабилизовање машине
–  Пуштање машине у рад и праћење рада
–  Управљање претоваром и уграђивањем бетона из аутомешалице или бетонске пумпе
–  Чишћење машине (прање машине након рада)

Руковање грађевинском механизацијом за асфалтне радове –  Пуштање машине за асфалтирање у рад и праћење рада
–  Припрема финишера и разастирача за постављање асфалтног слоја
–  Пуњење коша финишера битуменским агрегатом
–  Подешавање параметара финишера за уградњу асфалта
–  Подешавање дубине копања фрезача и маневрисање

Руковање грађевинском механизацијом за вертикални транспорт материјала –  Пуштање машине у рад
–  Праћење мерних инструмената
–  Постављање дизалице према месту утовара материјала, односно терета
–  Контролисање сигурносних уређаја дизалице
–  Везивање, подизање и премештање терета
–  Праћење знакова сигналисте и поступање у складу са њима

Превентивно одржавање механизације –  Замена уља у мотору
–  Подмазивање делова подложних хабању
–  Чишћење или замена филтера за ваздух
–  Отклањање једноставнијих кварова

Примена мера заштите на градилиштима и при руковању грађевинском 
механизацијом

–  Примена мера безбедности и здравља на раду на градилишту и при руковању 
грађевинском механизацијом

–  Примена мера заштите од пожара
–  Примена превентивних мера заштите животне средине 
–  Употреба и одржавање средства личне и колективне заштите
–  Поступак у ванредним ситуацијама и пружање прве помоћи

7.1.1. Екстремни услови под којима се обављају дужности: 
–  загађеност ваздуха (прашина, опиљци, испарења, отровне супстанце и сл.)
–  екстремна температура (висока, ниска, честе промене);
–  бука која онемогућава нормалну комуникацију;
–  вибрације;
–  биолошке штетности (инфекције);
–  штетни утицаји микроклиме (висока или ниска температура);
–  неодговарајућа или недовољна светлост;
–  рад на отвореном. 
7.1.2. Изложеност ризицима при обављању дужности: 
–  ризик од механичких повреда;
–  ризик од пада;
–  опасне површине;
–  рад у скученом, ограниченом или опасном простору;
–  могућност клизања или спотицања.
7.2. Циљеви стручног образовања
Циљ стручног образовања за квалификацију руковалац грађевинском механизацијом је оспособљавање ученика за спровођење за-

штитних и еколошких мера у процесу рада, планирање и организацију сопственог рада на радном месту, комуникацију са клијентима и 
сарадницима при руковању грађевинском механизацијом за: 

–  ископ, утовар и сабијање растреситог материјала (багери, утоваривачи и ваљци);
–  померање, разастирање и планирање (дозери, грејдери и скрепери);
–  транспорт и уграђивање бетона (аутомешалице, пумпе за бетон, первибратори);
–  асфалтне радове (финишери и фрезе);
–  вертикални транспорт материјала (виљушкари, торањски кранови, аутодизалице).
Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног усавр-

шавања, развој каријере, унапређивања запошљивости, усмерава да лица буду оспособљавана за: 
–  примену теоријских знања у практичном контексту;
–  примену безбедносних и здравствених мера у процесу рада;
–  примену мера заштите животне средине у процесу рада;
–  рационално коришћење материјала, опреме и енергије;
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–  организовање и припрему властитог рада;
–  преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;
–  препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу.
7.3. Исходи стручног образовања

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

организује, планира рад и припрема 
машине за рад

–  објасни поступак пријема механизације 
на радном месту;

–  наведе елементе радног налога;
–  познаје техничку документацију 

конкретне машине;
–  објасни поступак контроле исправности 

машине;
–  објасни поступак контроле радних 

уређаја механизације;
–  објасни поступак контролисања рада 

машине у месту;
–  објасни начин транспорта машине до 

места рада;
–  наведе поступак контроле машине на 

радном месту;
–  наведе поделу грађевинских радова;
–  објасни карактеристике појединих врста 

радова;
–  наведе елементе шеме градилишта 

за објекте високоградње и објекте 
нискоградње;

–   објасни начин унутрашњег транспорта 
на градилишту;

–  објасни правила заједничког рада групе 
машина

–  провери исправност машине према 
техничкој документацији за конкретну 
машину;

–  изврши контролу горива, мазива, 
расхладне течности, сигналних уређаја, 
уређаја за управљање, погонских 
средстава;

–  изврши контролу рада машине у месту;
–  поставља машину на средство за 

транспорт и врши контролу транспорта 
машине;

–  изврши проверу исправности радних 
уређаја када се машина постави на радно 
место;

–  изврши контролу рада машине на радном 
месту прочита шему градилишта;

–  учествује у заједничком раду групе 
машина;

–  чита шему градилишта;
–  креће по градилишту према правилима 

унутрашњег транспорта;
–  изводи радне операције у садејству са 

другим машинама

–  савесно, одговорно, уредно и прецизно 
обавља поверене послове и одржава 
радно место

–  ефикасно планира, користи и организује 
време

–  спроводи прописе и стандарде који се 
примењују у грађевинарству из области 
руковања грађевинском механизацијом;

–  пази на функционалност и техничку 
исправност машина, уређаја и алата које 
користи при обављању посла

–  чува и одржава машине, алате, уређаје и 
помагала

–  испољава љубазност, комуникативност 
и флексибилност у односу према 
сарадницима и клијентима

–  испољава иницијативност и 
предузимљивост при обављању посла

–  прилагођава се променама у раду и 
решава проблеме 

–  примењује професионално-етичке норме 
и вредности

–  примењује мере безбедности и заштите 
здравља на раду

–  примењује мере заштите животне 
средине

–  примењује мере заштите од пожара и 
експлозије.

рукује грађевинском механизацијом 
за ископ, утовар и сабијање 
растреситог материјала

–  наведе врсте земљаних радова;
–  објасни утицај врсте и квалитета тла у 

односу на предвиђене операције;
–  наведе врсте механизације за ископ, 

утовар и сабијање тла;
–  наведе делове машина;
–  објасни радне операције појединих 

машина,
–  објасни начине извођења појединих 

операција;
–  објасни начин транспорта механизације 

на место рада;
–  објасни поступак обезбеђења машине по 

завршетку рада;
–  наведе елементе прегледа машине и 

начина чишћења и подмазивања

–  одабере механизацију у односу на врсту 
радова;

–  одабере механизацију у односу на 
квалитет тла;

–  транспортује машину на место рада;
–  стабилизује машину на месту рада;
–  изводи операције приликом ископа, 

истовара и сабијања земљаних 
материјала;

–  контролише рад машине у току извођења 
радних операција;

–  паркира и обезбеди машину по 
завршетку рада;

–  прегледа машину по завршетку рада, и 
изврши чишћење, прање и подмазивање

рукује грађевинском механизацијом 
за померање, разастирање и 
планирање

–  наведе врсте механизације за померање, 
разастирање и планирање материјала;

–  наведе делове машина;
–  објасни радне операције појединих 

машина,
–  објасни начине извођења појединих 

операција;
–  објасни начин транспорта механизације 

на место рада;
–  објасни поступак обезбеђења машине по 

завршетку рада;
–  наведе елементе прегледа машине и 

начина чишћења и подмазивања

–  одабере механизацију у односу на врсту 
радова;

–  транспортује машину на место рада;
–  изводи операције приликом копања, 

транспорта и разастирања земљаног 
материјала;

–  контролише рад машине у току извођења 
радних операција;

–  паркира и обезбеди машину по 
завршетку рада;

–  прегледа машину по завршетку рада, и 
изврши чишћење, прање и подмазивање

рукује грађевинском механизацијом 
за транспорт и уграђивање бетона

–  наведе врсте механизације за транспорт и 
уграђивање бетона;

–  наведе делове машина;
–  објасни радне операције појединих 

машина;
–  објасни начине извођења појединих 

операција;
–  објасни начин стабилизације пумпе за 

бетон;
–  објасни принципе сабијања бетона;
–  објасни начин транспорта механизације 

на место рада;
–  објасни поступак обезбеђења машине по 

завршетку рада;
–  наведе елементе прегледа машине и 

начина чишћења и подмазивања

–  изврши контролу уређаја пре почетка 
рада;

–  рукује аутомешалицом;
–  напуни и испразни бубањ аутомешалице; 
–  транспортује пумпе и уређаје за сабијање 

бетона;
–  рукује уређајима за сабијање бетона;
–  изврши сабијање бетона према 

прописаној процедури;
–  рукује пумпом за бетон;
–  поставља пумпу на место истовара 

бетона и осигурава помоћу 
стабилизатора;

–  контролише рад машине у току извођења 
радних операција;

–  прегледа машину по завршетку рада, и 
изврши чишћење, прање и подмазивање
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рукује грађевинском механизацијом 
за асфалтне радове

–  наведе врсте машина за асфалтне радове 
и начин њихове употребе;

–  наведе саставне делове машина;
–  наведе распоред команди;
–  објасни начин постављања машина на 

радно место; 
–  објасни начин руковања машинама за 

глодање асфалта; 
–  објасни начин рада машина за 

уграђивање асфалта

–  изврши контролу уређаја пре почетка 
рада;

–  поставља фрезу на место рада и 
припрема машине за рад;

–  изводи радне операције са фрезом;
–  поставља финишер на место рада и 

припрема машине за рад
–  изводи радне операције са финишером
–  контролише рад машине у току извођења 

радних операција;
–  прегледа машину по завршетку рада, и 

изврши чишћење, прање и подмазивање
рукује грађевинском механизацијом 
за вертикални транспорт материјала

–  наведе врсте транспорта материјала;
–  наведе поделу средстава за унутрашњи 

транспорт материјала;
–  наведе особине и начин примене 

појединих средстава за вертикални 
превоз метеријала;

–  наведе саставне делове механизације за 
вертикални транспорт материјала;

–  објасни оперативне процедуре за 
безбедно руковање машинама (други 
људи и машине у окружењу, растојање, 
уски пролази ...);

–  наведе знакове сигнализације приликом 
рада на градилишту и ван њега

–  изврши контролу машина пре почетка 
рада;

–  рукује машинама за вертикални 
транспорт материјала аутодизалицом;

–  поставља аутодизалицу и торански кран 
за безбедно подизање терета

–  изведе дизање, спуштање и премештање 
грађевинског материјала;

–  прати сигнале сигналисте при раду 
машина;

–  контролише рад машина у току извођења 
радних операција;

–  заустави и обезбеди дизалицу по 
завршетку рада;

–  прегледа машину по завршетку рада, и 
изврши чишћење, прање и подмазивање

изводи превентивно одржавање 
механизације

–  дефинише врсте одржавања грађевинске 
механизације;

–  објасни начине планирања превентивног 
одржавања;

–  наведе елементе машина које се 
контролишу при превентивном 
одржавању;

–  објасни поступак контроле и начин 
отклањања уочених кварова;

–  наведе алат и опрему коју користи у 
процесу одржавања механизације;

–  објасни начин употребе алата;
–  објасни начин мењања филтера за уље 

и ваздух;
–  објасни начине контроле уређаја на 

грађевинској машини;
–  наведе врсте докумената који се користе 

приликом превентивног одржавања.

–  мења уље, филтер и други потрошни
материјал и алат који се користи у раду;
–  уклања евентуалне остатке ваљаних 

смеша (асфалта, земље) са делова 
машине;

–  спроведе поступак контроле радних 
уређаја на машинама;

–  спроведе поступак заштите машине
од спољашњих фактора;
–  изврши мање поправке на машини

примени мере заштите на 
градилиштима и при руковању 
грађевинском механизацијом

–  наведе права, обавезе и одговорности 
послодаваца и запослених, и објасни 
значење израза који се користе у 
безбедности и здрављу на раду;

–  наведе принципе безбедности и заштите 
здравља на раду;

–  објасни намену и значај коришћења 
опреме и средстава за заштиту при 
раду на градилишту и при руковању 
грађевинским машинама;

–  наведе процедуре процене ризика и 
опасности и штетности које се јављају;

–  објасни поступке пружања прве помоћи, 
у зависности од врсте повреде и стања 
унесрећеног;

–  наведе узроке избијања пожара и објасни 
поступке гашења малих пожара и пожара 
у зачетку;

–  наведе процедуре за заштиту живота и 
здравља од опасности које се јављају при 
пожару;

–  објасни утицај грађевинског материјала 
на животну средину и човека;

–  наведе начин разлагања или руковања 
(рециклирања) грађевинским 
материјалима након истека њиховог века 
трајања

–  примени мере безбедности и здравља на 
раду при извођењу грађевинских радова; 

–  примени мере безбедности и здравља 
на раду руковању грађевинском 
механизацијом;

–  употребљава заштитну опрему на 
предвиђен начин;

–  процени опасности и штетности на 
радном месту и у радној околини при 
извођењу грађевинских радова;

–  пружи прву помоћ на радном месту и у 
радној околини; 

–  примењује у раду мере безбедности и 
заштите здравља;

–  примени мере за гашење малих пожара и 
пожара у зачетку према врсти и величини 
пожара и расположивим средствима за 
гашење;

–  изврши одлагање материјала на безбедан 
и здрав начин;

–  одвоји материјал спреман за 
рециклирање



29. јул 2019.  ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИК Број 10 – Страна 263



Страна 264 – Број 10 ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИК 29. јул 2019.

Листа изборних програма

Р.б. Стручни изборни програми
РАЗРЕД

I II III
1. Машине за производњу и просејавање каменог агрегата 1 1
2. Машине за специјализоване послове на градилишту 1 1

* Ученик бира једном предмет у току школовања

Остваривање образовања и васпитања

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА I РАЗРЕД 
часова

II РАЗРЕД 
часова

III РАЗРЕД 
часова

УКУПНО 
часова

Час одељенског старешине 70 70 62 202
Додатна настава * до 30 до 30 до 30 до 120
Допунска настава * до 30 до 30 до 30 до 120
Припремна настава * до 30 до 30 до 30 до 120
Друштвено-корисни рад * до 30 до 30 до 30 до 120

* Ако се укаже потреба за овим облицима рада 

Факултативни облици образовно-васпитног рада**

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА I РАЗРЕД 
часова

II РАЗРЕД 
часова

III РАЗРЕД 
часова

Екскурзија до 3 дана до 5 дана до 5 наставних дана
Језик националне мањине са елементима националне културе 2 часа недељно
Трећи страни језик 2 часа недељно
Факултативни предмети/програми* 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 парламент, ученичке задруге 15–30 часова годишње
Културно-уметничке активности школе 2 радна дана

* Поред обавезних предмета и изборних програма школа може да организује, у складу са опредељењима ученика, факултативну наставу из предмета/програма који су утвр-
ђени 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 васпитно-образовног рада обавезни су за ученике који се за њих определе.

Остваривање плана и програма наставе и учења

1. Распоред радних недеља у току наставне године
 I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД
Разредно-часовна настава 35 35 31
Менторски рад (настава у блоку, пракса) 2 2 3
Обавезне и факултативне ваннаставне активности 2 2 2
Завршни испит   3 
Укупно радних недеља 39 39 39

2. Подела одељења у групе1

разред предмет/ модул
годишњи фонд часова

*број ученика по 
групи до

Помоћни 
наставник**вежбе практична настава/

учење кроз рад настава у блоку

I Практична настава 210 60 15/5* да
II Практична настава/учење кроз рад 420 60 15/5 да
III Практична настава/учење кроз рад 558 90 15/5 да

1  Ученици се деле у групе на часовима који су планом наставе и учења предвиђени за вежбе, практичну наставу или наставу у блоку
* уколико се програм реализује по дуалном моделу, минимално један инструктор на предвиђени број ученика
** за вежбе и практичну наставу која се одвија у школи
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А2. ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

Назив предмета: ФИЗИКА
Годишњи фонд часова: 70 часова
Разред: први

Циљеви предмета: 

–  Развијање функционалне 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.

ТЕМА ЦИЉ
ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

Увод у кинематику

●  Развијање способности 
увиђања значаја и места 
физике као научне 
дисциплине и њених 
веза са математиком и 
осталим природним и 
техничким наукама

●  Упознавање ученика са 
операцијама везаним 
за векторске физичке 
величине 

●  Стицање и 
проширивање знања 
о кинематичким 
величинама и врстама 
кретања 

●  разликује основне и изведене 
физичке величине и одговарајуће 
мерне јединице

●  опише и наведе пример 
референтног система

●  врши операције са векторским 
физичким величинама

●  дефинише и користи појмове 
брзине и убрзања

●  објасни различите врсте кретања 
и израчунава величине везане 
за њих

●  користи основне мерне 
инструменте

●  Основне физичке величине и њихове 
јединице – Међународни систем 
јединица (SI)

●  Скаларне и векторске физичке 
величине и операције са њима 
(сабирање, разлагање, множење) 

●  Референтни систем, вектор положаја, 
померај

●  Брзина и убрзање
●  Равномерно и равномерно убрзано 

праволинијско кретање
●  Кружно кретање, угаони померај, 

угаона брзина, угаоно убрзање

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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
●  теоријска настава (70 часова)

Место реализације наставе
●  Теоријска настава се реализује у 

учионици или одговарајућем кабинету

Препоруке за реализацију наставе

●  користити табеларни приказ величина 
и јединица

●  увежбавати претварање мерних 
јединица на примерима из 
свакодневног живота

●  вежбати коришћење основних мерних 
инструмената

●  изводити демонстрационе огледе
●  решавати једноставније рачунске 

задатке
●  указивати на примере из свакодневног 

живота
●  успостављати корелацију са 

садржајима стручних предмета
●  користити основне оптичке 

инструменте (лупа, микроскоп и сл.)

Оцењивање
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
●  праћење остварености исхода
●  тестове знања

Оквирни број часова по темама
●  Увод у кинематику (13)
●  Динамика (10)
●  Физика великог броја честица (9)
●  Термодинамика (8)
●  Осцилације и таласи (10)
●  Електрично поље и електрична струја 

(8)
●  Оптика (8)

Динамика

●  Проширивање знања 
о основним законима 
динамике 

●  Развијање свести о 
примени физичких 
закона у техници

●  разликује појам масе од појма 
тежине тела

●  формулише и примењује 
Њутнове законе

●  објасни механички рад, снагу и 
енергију

●  објасни значај закона одржања и 
да их дефинише

●  увиди постојање аналогије 
величина и једначина код 
транслационог и ротационог 
кретања

●  Маса, импулс 
●  Њутнови закони
●  Трење. Сила трења на хоризонталној 

подлози и стрмој равни
●  Динамика ротационог кретања : 

момент инерције, момент силе, 
момент импулса и основна једначина 
динамике ротационог кретања

●  Динамика кружног кретања
●  Рад у механици, снага, енергија

Физика великог 
броја честица

●  Стицање основних 
знања о агрегатним 
стањима

●  Разумевање својстава 
чврстих тела и течности

●  Стицање основних 
знања о динамици 
флуида

●   објасни зашто се тела 
деформишу под дејством силе и 
загревања

●  објасни промену агрегатног 
стања под утицајем топлоте

●  примени законе динамике флуида

●  Кретање молекула и молекулске силе
●  Ширење чврстих тела при загревању
●  Деформације чврстих тела (Хуков 

закон)
●  Фазни прелази
●  Једначина континуитета
●  Бернулијева једначина

Термодинамика

●  Стицање основних 
знања о појмовима 
и процесима у 
термодинамици

●  разуме појмове унутрашња 
енергија и количина топлоте

●  разуме принципе термодинамике
●  разуме појам коефицијента 

корисног дејства

●  Унутрашња енергија и количина 
топлоте

●  Преношење топлоте. Провођење 
топлоте кроз грађевинске 
конструкције

●  I и II принципи термодинамике
●  Коефицијент корисног дејства

Осцилације и таласи

●  Стицање основних 
знања из теорије 
осцилација

●  Разумевање појма 
резонанције и 
схватање њеног 
утицаја на грађевинске 
конструкције

●  Стицање основних 
знања о простирању 
механичких таласа

●  Стицање знања о 
акустици затвореног 
простора и утицају буке 
на човека

●  објасни шта су слободне 
, пригушене и принудне 
осцилације

●  наведе величине које 
карактеришу таласно кретање

●  повеже осцилације и таласе
●  разуме шта су стојећи таласи
●  објасни шта је звук и какав је 

утицај ударне буке на човека
●  разуме како се звук преноси кроз 

конструкцију објекта

●  Хармонијске осцилације
●  Пригушене и принудне осцилације
●  Резонанција
●  Механички таласи
●  Звук и његове основне карактеристике
●  Акустика затвореног простора
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Електрично поље и 
електрична струја

●  Стицање знања о 
карактеристикама 
електричног поља

●  Проширивање знања о 
једносмерној струји

●  Стицање основних 
знања о наизменичној 
струји и инсталацијама 
које се обично користе

●  схвати појам наелектрисања и 
знаће начине наелектрисавања 
тела

●  разуме Кулонов закон
●  схвати и израчуна величине које 

описују електрично поље
●  схвати шта је кондензатор и знаће 

да одреди капацитет плочастог 
кондензатора

●  разуме како настаје једносмерна 
струја и израчуна величине које 
је описују

●  разуме основне законе 
једносмерне струје

●  разуме како настаје и које су 
карактеристике наизменичне 
струје

●  објасни пренос електричне 
енергије на велика растојања

●  разликује предности и недостатке 
наизменичне струје у односу на 
једносмерну

●  Количина наелектрисања и Кулонов 
закон

●  Јачина и потенцијал електричног 
поља.

●  Електрични напон
●  Кондензатори
●  Једносмерна електрична струја. 

Омови закони
●  Наизменична струја. Ефективне 

вредности струје и напона 

Оптика

●  Проширивање знања из 
геометријске оптике

●  Примена знања у 
струци 

●  разуме и примени законе 
одбијања и преламања светлости

●  примени законе одбијања 
светлости код огледала

●  разликује сабирна и расипна 
сочива и умеће да одреди лик 
предмета

●  разуме принцип рада основних 
оптичких инструмената

●  Закон одбијања светлости. Огледала
●  Закон преламања светлости. Тотална 

рефлексија
●  Преламање светлости кроз призму. 
●  Преламање светлости кроз сочива. 

Једначина сочива

КЉУЧНИ ПОЈМОВИ: брзина, убрзање, кретање, кинематика, динамика, гравитација, поље, кондензатори, напон, преламање.
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/МОДУЛИМА
●  Математика
●  Грађевински материјали
●  Статика

●  Технологија рада са практичном наставом
●  Грађевинске конструкције

Назив предмета: ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ СА ЧИТАЊЕМ ПЛАНОВА 
Годишњи фонд часова: 70 часова 
Разред: први
Циљеви предмета –  Оспособљавање ученика да облике и предмете из простора сагледају и прикажу на раван цртежа, као и да формирају просторне представе о 

пројектованим облицима на основу цртежа 
–  Развијање способности перцепције простора и логичког закључивања, ради примене у стручним предметима и пракси
–  Развијање систематичности у раду и вештине графичког изражавања
–  Развијање смисла за тачност, уредност и прецизност у раду 

ТЕМА ЦИЉ
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА
 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

Техничко цртање ●  Стицање знања о 
правилима израде 
техничких цртежа 

●  Развијање уредности, 
тачности и прецизности

●  Развијање радних 
навика у погледу 
правилне употребе и 
одржавања прибора за 
техничко цртање

●  Развијање одговорности 
за поштовање рока за 
израду цртежа

●  одабере материјал,
●  одабере и рукује прибором за 

техничко цртање,
●  примeњује стандардне формата 

хартије,
●  нацрта и споји праве и криве 

линије различитих типова и 
дебљина,

●  конструише основне, 
геометријске конструкције: 
паралеле, нормале, симетрале 
дужи и углова, 

●  конструише правилне 
многоуглове, елипсе и параболу

●  примени техничко писмо 

●  Материјал и прибор за рад
●  Стандардни формати техничких 

цртежа
●  Праве линије стандардних типова и 

дебљина
●  Криве линије стандардних типова и 

дебљина
●  Спајање кривих и правих линија
●  Основне геометријске конструкције: 

паралеле, нормале, симетрале дужи 
и угла

●  Конструкција правилних многоуглова
●   Конструкција елипсе
●   Конструкција параболе
●  Техничко писмо

На почетку програма ученике упознати 
са циљем и исходима, планом и 
начинима оцењивања.
Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
●  вежбе 70 часова
Методе рада: 
●  Демонстрација
●  Решавање проблема – израда вежби

Подела одељења на групе
Одељење се дели на две групе приликом 
реализације: 
●  вежби
Место реализације наставе
●  кабинет или учионица
Препоруке за реализацију наставе
●  Вежбе се реализују са потребним 

теоретским објашњењима.
●  Служити се моделима објеката и 

техничким цртежима објеката као 
угледним примерима

●  Припремити подлоге за час;
●  Излагање подржати цртежом на табли 

или користећи пројекције са видео 
бим пројектора 

●  Кроз вежбе инсистирати на изради 
техничких цртеже из машинства и 
грађевинарства

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
●  Самосталне графичке вежбе
●  Активност на часу

Техничка 
документација

●  Оспособљавање 
ученика за израду и 
читање техничких 
цртежа 

●  Стицање вештина 
у изради техничких 
цртежа примењивих у 
стручним предметима 
и пракси

●  разуме ознаке материјала на 
техничким цртежима, 

●  усвоји правила котирања
●  котира цртеж,
●  успостави везу између размере и 

врсте техничких цртежа,
●  примени размеру у техничким 

цртежима,
●  прочита различите техничке 

симболе на техничким цртежима,
●  изведе закључке о функцији 

техничких цртежа у различитим 
размерама,

●  прочита главни (извођачки) 
пројекат идентификује делове 
битне за радни задатак

●  прецрта делове једноставног 
објекта у одговарајућим 
размерама у основи, пресеку и 
изгледима

●  Ознаке материјала на техничким 
цртежима 

●  Симболи у техничким цртежима
●  Котирање техничких цртежа
●  Размере и врсте техничких цртежа
●  Веза техничког писма са стилом 

техничког цртежа
●  Котирање техничких цртежа 
●  Правила израде техничких цртежа

КЉУЧНИ ПОЈМОВИ: технички цртеж, котирање, размера, техничка документација
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Назив предмета: ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ
Годишњи фонд часова: 70
Разред: први
Циљеви предмета –  Упознавање са врстама, начином производње, својствима и применом грађевинских материјала 

–  Упознавање са еколошким материјалима који се користе у грађевинарству
–  Развијање логичког закључивања и критичког мишљења у примени материјала при изради објеката 
–  Развијање способности за правилан избор материјала за израду објекта
–  Стицање знања о законским регулативима код производње и примене грађевинских материјала
–  Осамостаљивање ученика у раду и упућивање на коришћење стручне литературе

ТЕМА ЦИЉ
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА
 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

Опште особине 
грађевинских 
материјала

●  Упознавање са 
значајем материјала у 
грађевинарству

●  разликује особине грађевинских 
материјала (физичке, хемијске, 
механичке, технолошке и остале),

●  наведе врсте грађевинских 
материјала.

●  Физичке особине грађевинских 
материјала. 

●  Хемијске особине грађевинских 
материјала

●  Механичке особине грађевинских 
материјала

●  Остала својства грађевинских 
материјала

●  Подела грађевинских материјала

На почетку теме ученике упознати са 
циљем и исходима, планом и начинима 
оцењивања.
Реализација наставе: 
Теме се реализују кроз следеће облике 
наставе: 
●  теоријска настава (70 часова)
Методе рада: 
●  Монолошка, дијалошка
●  Демонстрација
●  Дискусија

Место реализације наставе
●  Кабинет
●  Учионица

Препоруке за реализацију наставе
●  Приказати узорке материјала који су 

предмет изучавања 
●  Користити каталоге произвођача 

грађевинских материјала
●  Излагање подржати цртежом на табли 

или користећи пројекције са видео-
бим пројектора или графоскопа

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
●  Усмене провере знања
●  Писане провере
●  Активност на часу

Оквирни број часова по темама
●  Опште особине грађевинских 

материјала 2 часа
●  Камени материјал 4 часа
●  Керамички материјал 14 часова
●  Минерална везива 10 часова
●  Бетон 12 часова
●  Дрво 12 часова
●  Метали 6 часова
●  Изолациони материјали 4 часа
●  Остали материјали 4 часа
(стакло; боје, лакови и антикорозивни   
материјали; херметици и лепкови; 
полимери и пластичне масе)

У току наставне године уколико буду 
постојале могућности одвести ученике 
на стовариште грађевинског материјала 
или Сајам грађевинарства. 

Камени материјал ●  Стицање знања о 
минералима и стенама

●  Стицање основних 
знања о грађевинском 
камену 

●  разликује основна својства 
минерала и стена

●  наведе групе минерала и стена 
као и њихове карактеристичне 
представнике,

●  наведе употребу минерала и 
стена у грађевинарству.

●  наведе врсте, основна својства 
и начине заштите грађевинског 
камена,

●  наведе употребу камена у 
грађевинарству.

●  Опште геолошке особине земље и 
земљине коре

●  Минерали, постанак минерала и врсте 
минерала

●  Стене. Дефиниција стена, општа 
својства, начин постанка и врсте: 
магматске, седиментне и метаморфне

●  Стене као грађевински материјал
●  Грађевински камен: врсте камена, 

према обради и намени, својства, 
примена и заштита од спољашњих 
утицаја

Керамички 
материјали

●  Стицање знања 
о керамичким 
материјалима 

●  објасни неопходне чињенице 
о керамичким материјалима и 
њиховој примени, 

●  наведе технолошки процес 
добијања керамичких производа,

●  објасни својства и примену 
опекарских производа, 
керамичких плочица и 
керамичких цеви,

●  дефинише ватросталне 
материјале, наведе врсте и 
квалитет производа,

●  наведе основне карактеристике, 
врсте и примену згуре и 
пуцоланских материјала

●  Глина
●  Технолошки процеси добијања 

керамичких материјала
●  Својства и примена опекарских 

производа (опека, блокови, цреп) 
керамичких плочица, керамичких цеви

●   Ватростални материјали, врсте, 
услови и квалититет производа

●  Згура и материјали пуцоланских 
својстава: (врсте, основне 
карактеристике и примена) 

Минерална везива и 
малтери

●  Стицање основних 
знања о везивима

●  Стицање основних 
знања о малтеру

●  наведе врсте везива,
●  објасни начин добијања и 

дефинише својства креча,
●  наведе примену креча у 

грађевинарству,
●  објасни начин добијања и 

дефинише својства цемента,
●  наведе примену цемента у 

грађевинарству,
●  објасни начин добијања, врсте и 

својства гипса,
●   наведе примену гипса,
●  дефинише врсте малтера,
●  дефинише својства малтера,
●  објасни начине справљања 

и примену малтера у 
грађевинарству.

●  наведе врсте специјалних 
малтера , објасни њихова својства 
и примену у грађевинарству 

●  Врсте везива
●  Креч: сировине за производњу; врсте 

и својства креча: живи хидраулични, 
гашени креч и њихова примена у 
грађевинарству

●  Цемент: производња, врсте и ознаке; 
својства и примена

●  Гипс: врсте, својства и примена
●  Малтери, дефиниција, улога агрегата 

и везива, размере мешања, количина 
воде, врсте малтера за зидање и 
малтерисање; справљање малтера

●  Специјалне врсте малтера

Бетон ●  Стицање основних 
знања о бетону

●  наведе компоненте и примену 
бетона,

●  објасни значај гранулометријског 
састава агрегата на својства 
бетона,

●  дефинише својства воде и њену 
примену у грађевинарству

●   објасни поступак уградње и 
неговања бетона, 

●  наведе врсте адитива и њихову 
примену у грађевинарству

●  наведе предности и недостатке 
бетона,

●  дефинише врсте, својства и 
примену лаких и тешких бетона.

●  Бетон: дефиниција, компоненте и 
примена

●  Агрегат – гранулометријски састав
●  Вода: особине, квалитет и примена у 

грађевинарству
●  Састав, справљање, неговање и 

примена
●  Адитиви за бетон
●  Предности и недостаци бетона
●  Лаки бетони. Састав, карактеристике, 

примена 
●  Тешки бетони. Састав, 

карактеристике, примена
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Дрво ●  Стицање основних 
знања о дрвету

●  oбјасни својства дрвета као 
грађевинског материјала,

●  наведе врсте дрвних сортимената
●  објасни основне принципе 

заштите дрвета,
●  објасни примену дрвета у 

различитим позицијама рада. 

●  Дрво: физички склоп и грађа дрвета, 
физичке и механичке особине дрвета. 
Грешке дрвета. 

●  Дрвена грађа и производи од дрвета. 
●  Трајност и заштита дрвета 

Метали ●  Стицање основних 
знања о металу 

●  објасни процес производње 
челика и производа од челика,

●  наведе физичка и механичка 
својства челика,

●  наведе примену производа од 
челика у грађевинарству,

●  објасни врсте обојених метала, 
њихове карактеристике и 
примену у грађевинарству,

●  објасни појам, врсте легура, 
основне карактеристике и 
примену у грађевинарству.

●  Метали: гвожђе и челик (сировине, 
производња, карактеристике, врсте, 
обрада гвожђа и челика и прерађевине 
од челика)

●  Обојени метали: алуминијум, бакар, 
цинк, олов, калај;

●  Легуре: месинг, бронза, 
дуралуминијум

Изолациони 
материјали

●  Стицање 
основних знања о 
хидроизолационим 
материјалима

●  Стицање основних 
знања о материјалима 
који се користе за 
термичку и звучну 
заштиту

●  објасни принципе 
хидроизолационе заштите,

●  наведе врсте, типове и примену 
хидроизолационих материјала

●  објасни појам емулзије и 
битуменске мастриксе и 
наведе њихову примену у 
грађевинарству,

●  објасни особине термичких 
изолационих материјала,

●  објасни принципе термичке 
изолације,

●  наведе врсте материјале за 
термичку изолацију и објасни 
њихову примену,

●  објасни особине звучних 
изолационих материјала,

●  објасни принципе звучне 
заштите,

●  наведе врсте материјала за звучну 
изолацију и објасни њихову 
примену.

●  Хидроизолација: појам и улога 
хидроизолације у грађевинарству, 
врсте хидроизолационих материјала.

●  Угљоводична везива: катран, битумен, 
асфалт: карактеристике и примена. 

●  Хидроизолациони премази, намази 
и траке.

●  Емулзије и битуменски мастрикси: 
особине и примена

●  Термоизолација: појам и улога 
термоизолације у грађевинарству, 
врсте термоизолационих материјала и 
начини њихове примене.

●  Звучна изолација: појам и улога 
звучне изолације у грађевинарству, 
врсте материјала који се користе за 
звучну изолацију и начин њихове 
примене

Остали материјали ●  Стицање основних 
знања о осталим 
материјалима који 
се употребљавају у 
грађевинарству (стаклу, 
бојама, лаковима, 
антикорозивним 
материјалима, 
лепковима, полимерима 
и пластичним масама)

 

●  oбјасни основне особине стакла,
●  наведе врсте стакла и производа 

од стакла и њихову примену у 
грађевинарству.

●  објасни и наведе значај боја и 
лакова,

●  наброји антикорозивне 
материјале и разуме значај 
антикорозивне заштите

●  наведе врсте херметика и 
лепкова и њихову примену у 
грађевинарству

●  наведе врсте полимерата и 
пластичних маса као додатака 
пуниоца боја, пластификатора и 
омекшивача и њихову примену у 
грађевинарству,

●  наведе неопходне чињенице о
●  пластичним материјалима, 

синтетичким смолама и 
силиконима и њихову примену у 
грађевинарству.

●  Стакло: сировине, врсте стакла према 
саставу и обради, елементи од стакла. 

●  Примена стакла и производа од стакла 
у грађевинарству

●  Боје и лакови: врста, улога и 
начин наношења материјала 
за антикорозивну заштиту у 
грађевинарству

●  Антикорозивна заштита: врста, 
улога и начин наношења материјала 
за антикорозивну заштиту у 
грађевинарству

●  Херметици и лепкови: особине, 
подела и примена у грађевинарству

●  Полимерати и пластичне масе: 
сировине за производњу; додаци: 
пуниоци боје, пластификатори 
и омекшивачи; примена у 
грађевинарству

КЉУЧНИ ПОЈМОВИ: особине грађевинских материјала, технолошки процес, премази, намази, легуре, изолација, полиме-
ри, емулзије, битумени.

ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

1. ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ 

РАЗРЕД
НАСТАВА

ПРАКСА УКУПНО
Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку

I 35 35 70
II 35 35 70

Напомена: у табели је приказан годишњи фонд часова за сваки облик рада
2. ЦИЉЕВИ УЧЕЊА: 
–  упознавање основних конструктивних елемената зграде, њихових облика и димензија, материјала од којих се израђују и функције 

које имају у склопу објекта;
–  оспособљавање ученика за графичко приказивање елемената конструкција у пројекцијама, као и за коришћење података и стручне 

литературе у обради графичких прилога;
–  систематско стицање знања о грађевинским конструкцијама;
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–  стицање способност за уочавање, формулисање, анализирање и решавање проблема;
–  схвате значај познавања конструкција за даље образовање у струци;
–  стичу знања о природним ресурсима, њиховој ограничености и одрживом коришћењу;
–  развијају правилан однос према заштити, обнови и унапређењу животне средине;
–  развијају мотивисаност за учење и заинтересованост за грађевинарство као струку;
–  развијају радне навике, одговорност и способност за примену стечених знања.
3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА ПРЕДМЕТА 
Разред: први

Ред. бр. НАЗИВ МОДУЛА Трајање модула 
(часови)

1. Вертикални конструктивни елементи 28
2. Отвори у зидовима зграде 8
3. Канали у зидовима зграде 10
4. Темељи у зградама 14
5. Хидроизолација подземног дела објеката 10

Разред: други

Ред. бр. НАЗИВ МОДУЛА Трајање модула 
(часови)

1. Хоризонтални конструктивни елементи 20
2. Вертикалне комуникације 22
3. Кровови 28

Назив модула: Вертикални конструктивни елементи зграда
Трајање модула: 28 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Стицање знања о објектима у 
грађевинарству

●  Стицање знања о 
конструктивним елементима 
зграде

●  Графичко представљање 
вертикалних елемената у 
основама и пресецима.

●  наведе објекте нискоградње, 
високоградње и хидроградње,

●  разликује елементе објеката 
високоградње према различитим 
критеријумима,

●  објасни функцију елемената у објекту,
●  опише карактеристике 

конструктивних система градње,
●  разликује зидове по различитим 

критеријумима,
●  објасни начин извођења зидова,
●  разликује стубове по различитим 

критеријумима,
●  примени правила за зидање на основи 

и пресеку,
●  објасни појам сеизмичности,
●  објасни улогу вертикалних и 

хоризонталних серклажа
●  одреди положај вертикалних серклажа 

на једноставном објекту
●  објасни значај употребе вишеслојних 

зидова,
●  објасни функцију оплате,

Теорија: 
●  Ортогонална пројекција и аксонометрија. 

Архитектонски цртежи. Котирање и размере 
цртежа. 

●  Грађевинарство као привредна грана
●  Подела грађевинарства 
o  Објекти нискоградње: путеви и железнице, 

тунели, мостови, вијадукти.
o  Објекти хидроградње: бране, канали, 

пристаништа и луке.
●  Основни конструктивни елементи објеката 

високоградње. 
●  Системи градње (масиван, скелетни, 

мешовити).
●  Начин градње (традиционалан, 

полумонтажни, монтажни, индустријски). 
●  Зидови – поделе; конструктивни склопови 

носивих зидова
●  Стубови – подела.
●  Малтери.
●  Зидање једнослојних зидова од: опеке, 

опекарских блокова, бетонских блокова, 
камена.

●  Бетонски зидови и стубови.
●  Оплате за бетонске конструкције 

(традиционална, лака монтажна, 
великоповршинска преносна, тунелска, 
клизајућа, изгубљена,...) 

●  Климатске зоне.
●  Топлотна и звучна изолација, улога.
●  Вишеслојни зидови.

На почетку програма ученике упознати 
са циљем и исходима, планом и начинима 
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
●  теорија (14 часова) 
●  вежбе  (14 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на две групе приликом 
реализације: 
●  вежби
Место реализације наставе
●  кабинет
●  градилиште
Методе рада: 
●  комбиноване
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
●  писана провера
●  усмена провера
●  графичке вежбе
Препоруке за реализацију наставе
●  Служити се моделима објеката и техничким 

цртежима као угледним примерима.
●  Излагање подржати цртежом на табли 

или користећи пројекције са видео бим 
пројектора. 

●  Са ученицима обрадити тему малтера и 
врсте опеке, јер те теме нису обрађене 
на предмету Грађевински материјали на 
почетку прве године. 

●  Акценат на предавањима ставити на 
савремене материјале који се користе за 
израду зидова.

●  Вежбати на основи и пресеку једноставног 
приземног објекта, у масивном систему 
градње Р 1:25, Р 1:50. Исту основу користити 
у даљим темама.

●  Код цртања армиранобетонских елемената не 
треба приказивати распоред арматуре.

●  Током наставе показати видео снимке 
извођења зидова.

●  нацрта вертикалне конструктивне 
елементе у основи и пресеку.

●  нацрта вишеслојни зид у основи и 
пресеку,

●  одреди положај вертикалних серклажа 
у основи објекта,

●  графички представи вертикалне 
конструктивне елементе у пројекту.

Вежбе: 
●  Зидање зидова у склопу зграде од разних 

материјала 
Р 1 10, Р 1:20 или Р 1:25
●  Примена масивног и скелетног система у 

сеизмичком подручју, (основа спрата) Р 1: 50
●  Позиционирање вертикалних 

конструктивних елемената (АБ серклажи и 
стубови).
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Назив модула: Темељи у зградама
Трајање модула: 14 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Стицање знања о темељима
●  Графичко представљање 

темеља у основама и 
пресецима пројекта зграде

●  разликује врсте тла,
●  објасни функцију темеља,
●  објасни значај и начин фундирања,
●  разликује начин фундирања према 

условима земљишта и конструктивном 
склопу објекта, 

●  наведе поделу темеља према 
конструктивном склопу, облицима и 
материјалу,

●  објасни улогу каскада код темеља,
●  објасни начин фундирања уз суседни 

објекат

Теорија: 
●  Врста тла.
●  Улога темеља.
●  Начин фундирања (посредно и непосредно)
●  Темељи-подела (према носивости тла, 

конструктивном систему, дубини фундирања 
и материјалу)

●  Тракасти темељи 
●  Темељи самци
●  Темељне контрагреде
●  Темељне плоче
●  Темељи у каскадама
●  Темељи уз суседни објекат

На почетку програма ученике упознати 
са циљем и исходима, планом и начинима 
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
●  теорија (7 часова) 
●  вежбе  (7часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на две групе приликом 
реализације: 
●  вежби
Методе рада: 
●  комбинована
Место реализације наставе
●  кабинет
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
●  писана провера
●  усмена провера
●  графичке вежбе
Препоруке за реализацију наставе
●  Служити се моделима објеката и техничким 

цртежима објеката као угледним примерима
●  Излагање подржати цртежом на табли 

или користећи пројекције са видео бим 
пројектора 

●  Основу темеља са обореним пресецима 
урадити за објекат из претходних модула.

●  Приликом излагања обратити пажњу на 
савремени начин израде темеља. Темеље од 
камена и опеке обрадити на информативном 
нивоу.

●  нацрта темеље у основи и пресеку у 
масивном систему градње,

●  нацрта темеље у основи и пресеку у 
скелетном систему градње

Вежбе: 
●  Темељи у скелетном и масивном систему у 

основи и пресецима. Р 1:25 или Р 1:50
●  Основа темеља са обореним пресецима  

Р 1:25 или Р 1:50
●  Тракасти темељ у каскадама. Основа и 

пресек. Р 1:50.

Назив модула: Хидроизолација подземног дела објекта
Трајање модула: 10 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Стицање знања о 
хидроизолацији поземног дела 
објекта.

●  Примена хидроизолације у 
подземном делу објекта

●  објасни улогу хидроизолације,
●  објасни начин заштите објекта од 

атмосферске воде (у нивоу тла)
●  објасни улогу дренаже
●  објасни начин заштите од подземне 

воде

Теорија: 
●  Улога хидроизолације.
●  Хоризонтална и вертикална хидроизолација 

од влаге у земљишту и атмосферске воде за 
зграде са и без подрума

●  Заштита објеката од атмосферске воде (на 
нивоу тла).

●  Хоризонтална и вертикална хидроизолација 
зграда од подземне воде (вода под 
притиском)

●  Дренажа зграда

На почетку програма ученике упознати 
са циљем и исходима, планом и начинима 
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
●  теорија (5 часова) 
●  вежбе  (5 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на две групе приликом 
реализације: 
●  вежби
Методе рада: 
●  комбинована
Место реализације наставе
●  кабинет
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
●  писана провера
●  усмена провера
●  графичке вежбе
Препоруке за реализацију наставе
●  Служити се узорцима материјала и 

техничким цртежима као угледним 
примерима.

●  Излагање подржати цртежом на табли 
или користећи пројекције са видео-бим 
пројектора или графоскопа.

●  Поједине графичке радове радити на 
конкретним основама.

●  Током наставе показати видео снимке 
извођења хидроизолације.

●  Хидроизолацију од подземне воде, урадити 
на информативном нивоу.

●  примени хоризонталну 
хидроизолацију,

●  примени вертикалну хидроизолацију,
●  одреди положај и дубину дренажне 

цеви у односу на темеље,
●  нацрта детаље у одговарајућој 

размери, са свим пратећим описима

Вежбе: 
●  Хидроизолација објекта са подземном 

етажом: Основе, пресеци и детаљи. Р 1:10,  
Р 1:20 и Р 1:50.
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Назив модула:          Хоризонтални конструктивни елементи
Трајање модула:         20 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити 
у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Стицање знања 
о хоризонталним 
конструктивним елементима.

●  Графичко представљање 
хоризонталних 
конструктивних елемената 
у основама и пресецима 
пројекта

●  разликује врсте хоризонталних 
конструктивних елемената према 
функцији,

●  објасни улогу међуспратних 
конструкција,

●  објасни улогу хоризонталних 
серклажа,

●  објасни улогу греда,
●  објасни начин преношења оптерећења 

хоризонталних конструктивних 
елемената на вертикалне,

●  разликује врсте међуспратних 
конструкција према начину извођења,

●  разликује типове међуспратних 
конструкција

Теорија: 
●  Врсте хоризонталних конструктивних 

елемената (греде, хоризонтални серклажи и 
међуспратне конструкције),

●  Улога хоризонталних конструктивних 
елемената,

●  Подела међуспратних конструкција према 
материјалу, систему градње, правцу 
ослањања и начину извођења (монолитне, 
полумонтажне и монтажне)

●  Типови међуспратних конструкција 
(ситноребрасте, пуне, ребрасте)

На почетку програма ученике упознати 
са циљем и исходима, планом и начинима 
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
●  теорија (10 часова) 
●  вежбе  (10 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на две групе приликом 
реализације: 
●  вежби
Методе рада: 
●  комбинована
Место реализације наставе
●  кабинет
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
●  писана провера
●  усмена провера
●  графичке вежбе
Препоруке за реализацију наставе
●  Служити се моделима објеката и техничким 

цртежима као угледним примерима.
●  Излагање подржати цртежом на табли 

или користећи пројекције са видео бим 
пројектора

●  Приликом реализације предавања застареле 
међуспратне конструкције обрадити на 
информативном нивоу.

●  Армирани бетон приказати шрафуром, не 
улазећи у начин армирања. 

●  На вежбама урадити основу приземља, 
једноставног стамбеног објекта спратности 
П+1, која ће служити као подлога за модул: 
блок настава у другој години.

●  Током писмене провере изабрати тип 
међуспратне конструкције и применити у 
основи, пресецима и детаљима Р 1:50 и Р 1:10.

●  нацрта детаље ослањања за одређени 
тип међуспратне конструкције према 
датом систему градње,

●  нацрта детаље међуспратних 
конструкција,

●  позиционира хоризонталне 
конструктивне елементе

Вежбе: 
●  Основа, пресеци и детаљи Р 1:10, Р 1:20 или 

Р 1:50 за дати тип међуспратне конструкције 
који се обрађује на примеру једноставног 
стамбеног објекта

●  Детаљи међуспратних конструкција Р 1:10, 
Р 1:20 

●  Позиционирање хоризонталних 
конструктивних елемената

Назив модула:         
Трајање модула: 

Вертикалне комуникације
22 часа

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Стицање знања о вертикалним 
комуникацијама

●  Графичко представљање 
степеништа и степенишног 
простора

●  Димензионисање степеништа

●  објасни улогу вертикалних 
комуникација,

●  наведе врсте вертикалних 
комуникација,

●  разликује елементе степеница и 
степенишног простора,

●  разликује врсте степеница према 
положају, значају, броју и облику 
степенишних кракова, материјалу и 
начину израде, 

●  разликује тип (конструктивни склоп) 
степеница према начину ослањања,

●  објасни начин преношења оптерећења 
за одређени конструктивни склоп 
степеништа

Теорија: 
●  Улога и врсте вертикалних комуникација
●  Елементи степеница и степенишног 

простора.
●  Подела степеница према положају у објекту, 

конструкцији, броју и облику степенишних 
кракова, материјалу и начину израде,

●  Подела степеница према значају у објекту 
(главне, споредне, противпожарне, таванске, 
подрумске,...)

●  Грађевински прописи за степенице,
●  Прорачун степеница, размера пењања и 

димензионисање степенишног простора
●  Монолитне армирано-бетонске степенице: 

на косим армирано бетонским плочама 
ослоњене на подестне греде; на косим 
армирано бетонским плочама ослоњене на 
подесне и образне греде; на коленастим 
армиранобетонским плочама,

●  Монтажне степенице: армиранобетонске, 
дрвене и металне степенице.

●  Спољне степенице,
●  Рампе и лифтови.

На почетку програма ученике упознати 
са циљем и исходима, планом и начинима 
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
●  теорија (11 часова) 
●  вежбе  (11 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на две групе приликом 
реализације: 
●  вежби
Место реализације наставе
●  кабинет
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
●  писана провера
●  усмена провера
●  графичке вежбе
Препоруке за реализацију наставе
●  Служити се макетама степеница и техничким 

цртежима као угледним примерима
●  Монтажне степенице обрадити на 

информативном нивоу.
●  На првој вежби нацртати и обележити 

елементе степеништа и степенишног 
простора у пресеку и основи. 

●  Током вежби димензионисати степенице и 
степенишни простор.

●  На вежбама нацртати све типове монолитних 
армиранобетонских степеница у Р 1:50 и 
разрадити детаље у Р 1:10. 

●  На писменој провери прорачунати степенице 
за одређену спратну висину, димензионисати 
степенишни простор и нацртати основу и 
пресек за одабрану етажу Р 1:50.

●  димензионише степенице и 
степенишни простор у односу на 
спратност и намену објекта,

●  нацрта одговарајући тип степеница 
у степенишном простору у основи и 
пресецима према задатој размери,

●  нацрта детаље одређеног типа 
степеница

Вежбе: 
●  Прорачун степеница, размера пењања и 

димензионисање степенишног простора
●  Начин графичког приказивања степеница у 

основама и пресеку пројекта Р 1:50.
●  Основа и пресек кроз степенишни простор  

Р 1:50. Детаљ Р 1:10.
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Назив модула: Кровови
Трајање модула: 28 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО

ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА А
●  Стицање знања за примену 

кровова
●  Графичко представљање 

кровова
●  Решавање класичних дрвених 

кровних конструкција
●  Примена изолације код равних 

кровова

●  разликује кровове према нагибу, 
облику и типу кровне конструкције,

●  наведе материјале који се примењују у 
изради кровне конструкције,

●  разликује елементе крова,
●  објасни функцију елемената кровне 

конструкције,
●  објасни просторни распоред и начин 

преношења оптерећења код кровне 
конструкције.

Теорија: 
●  Улога крова и кровне конструкције.
●  Елементи крова
●  Подела кровова према нагибу, облику и 

материјалу.
●  Дрвени класични кровови
●  Двоводни кровови (тип кровне конструкције: 

прости кровови, кровови са распињачама, 
кровови са рожњачама, кровови са обешеним 
конструкцијама, комбиновани кровови)

●  Кровови са надзитком
●  Једноводни кровови
●  Четвороводни кровови (распоред кровних 

носача)
●  Сложени кровови (распоред кровних носача)
●  Кровови од дрвених решеткастих носача

На почетку програма ученике упознати 
са циљем и исходима, планом и начинима 
оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
●  теорија (14 часова) 
●  вежбе  (14 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на две групе приликом 
реализације: 
●  вежби
Методе рада: 
●  комбинована
Место реализације наставе
●  кабинет
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
●  писана провера
●  усмена провера
●  графичке вежбе
Препоруке за реализацију наставе
●  Служити се макетама кровова и цртежима 

детаља у аксинометрији
●  Нагласити функцију сваког елемента крова и 

начин преношења оптерећења.
●  После обраде сваког типа класичне кровне 

конструкције урадити прорачун и распоред 
кровних носача и рогова и приказати их у 
основи, пресецима и детаљима.

●  одреди тип кровне конструкције у 
односу на нагиб и место ослонаца за 
задату основу,

●  израчуна размак рогова и кровних 
носача и апроксимативно 
димензионише елементе кровне 
конструкције,

●  графички прикаже различите типове 
кровних конструкција у основи и 
пресецима,

●  нацрта детаље веза елемената кровне 
конструкције у све три пројекције.

Вежбе: 
●  Основа кровне конструкције. Попречни 

и подужни пресек. Р 1:50. Детаљи веза 
кровних елемената Р 1:10.

●  Прорачун и распоред кровних носача и 
рогова у основи.

●  Основа са распоредом кровних решетки  
Р 1:50

КЉУЧНИ ПОЈМОВИ: конструкција, темељи, стубови, греде, рожњаче, кровови, распињаче, степеништа> 

ГРАЂЕВИНСКА МЕХАНИЗАЦИЈА

Циљеви учења: –  стицање потребних стручно-теоријских знања о грађевинској механизацији, значају, врстама и подели;
–  стицање потребних знања о врстама радова у грађевинарству и употреби механизованог рада;
–  стицање знања о техничкој документацији за поједине групе машина;
–  развијање свести о значају вођења технолошко-техничке документације;
–  повезивање и примењивање усвојених знања из других стручних предмета;
–  стицање самосталности и одговорности у обављању послова;
–  развијање личних и професионалних ставова;
–  развијање способности комуницирања и тимског рада;
–  развијање потребе и навике чувања личног здравља, применом прописа о заштити на раду;
–  развијање потребе и навике чувања и заштите радне, природне и животне средине.

Годишњи фонд часова: 70 часова
Разред: други

ТЕМА ЦИЉ
ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Грађевинска 
механизација

●  Стицање свести о 
значају употребе 
грађевинске 
механизације у 
изградњи грађевинских 
знања 

●  Стицање знања о 
врстама грађевинске 
механизације у односу 
на различите аспекте 
радова 

●  објасни значај грађевинске 
механизације у савременој 
градњи;

●  наведе послове и задатке 
руковаоца грађевинске 
механизације;

●  наведе начине поделе 
грађевинске механизације;

●  објасни карактеристике 
појединих група машина. 

●  Грађевинска механизација у 
грађевинским радовима

●  Послови и задаци руковаоца 
грађевинском механизацијом

●  Подела грађевинских машина
o По конструктивном саставу
o  Према начину извршења радних 

процеса
o Према врсти погонског мотора
o Према мобилности
o Према врсти уређаја за кретање
o Према врсти радова 

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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
●  теоријска настава 
Место реализације наставе
●  Настава се реализује у учионици или 

кабинету 
Препоруке за реализацију наставе
●  образложити циљ предмета, начин и 

критеријум оцењивања
●  неопходна предзнања поновити уз 

максимално ангажовање ученика;
●  подстицати ученике на размишљање и 

самостално закључивање
●  примењивати разноврсне облике и 

методе рада, како би се подстакла 
активност ученика

●  инсистирати на прецизности, 
тачности, систематичности и 
уредности у раду
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Земљани радови

●  Упознавање са 
објектима и машинама 
за земљане радове 

●  Стицање знања о 
деловима и радним 
операцијама машина за 
земљане радове

●  наведе категорије тла;
●  објасни везу између категорије 

тла и избора механизације за 
земљане радове;

●  наведе основне врсте радова 
код објеката високоградње и 
нискоградње;

●  наведе врсте машина према 
радној операцији у тлу;

●  наведе саставне делове сваке 
машине;

●  објасни начин извођења радне 
операције;

●  објасни начин избора машине 
у односу на врсту објекта и 
категорију тла;

●  објасни принципе избора радног 
оруђа машина: 

●  Увод
●  Категорије тла 
●  Земљани радови код објеката 

високоградње
o Ископи
–  Ископи за темеље и грађевинске јаме
–  Ископ ровова за инсталације и 

дренаже
–  Уски и широки ископи
●  Земљани радови код објеката 

нискоградње
o Тунели
o Галерије
o Усеци и засеци
o Насипи
●  Машине за ископ , транспорт и 

разастирање земље
o Багери, дозери, скрепери, грејдери
–  Врсте
–  Саставни делови
–  Радне операције 
●  Машине за утовар земље
–  Врсте
–  Саставни делови
–  Радне операције 
●  Машине за сабијање тла
o Ваљци
–  Врсте
–  Саставни делови
–  Радне операције 

●  упућивати ученике на претраживање 
различитих извора и примену 
савремених технологија

●  Праћење и вредновање
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
1. активност ученика на часу;
2. усмену проверу знања;
3. писмену провера знања;
4. тестове знања.

Оквирни број часова по темама
–  Грађевинска механизација …….. 20
–  Земљани радови ………………… 30
–  Припрема, транспорт и уградња 

бетона……………………………... 20

Припрема, 
транспорт и уградња 

бетона

●  Упознавање са 
особинама, саставним 
деловима и начинима 
справљања бетона

●  Стицање знања о 
начину справљања, 
транспорта и уградње 
бетона

●  Стицање знања о 
особинама и начину 
примене механизације 
за транспорт и уградњу 
бетона

●  Дефинише врсте бетона и његове 
саставне делове;

●  Наведе области примене бетона 
●  објасни поступак справљања 

бетона и наброји врсте машина за 
справљање;

●  наведе делове фабрике бетона;
●  наведе основне принципе 

транспорта свежег бетона;
●  објасни значај придржавања ових 

правила;
●  наведе средства спољашњег и 

унутрашњег транспорта бетона;
●  објасни правила транспорта 

бетона;
●  објасни правила при уградњи 

бетонске мешавине;
●  објасни начин рада уређаја за 

уградњу и збијање бетонске масе

●  Бетон
o Особине бетона
o Врсте бетона
o Примена бетона
o Саставни делови бетона
●  Припрема бетона
o Мешалице за бетон
o Фабрике бетона
●  Транспорт бетона
o Основни принципи транспорта
o Средства спољашњег транспорта
o Средства унутрашњег транспорта
–  пумпе за бетон
–  аутопумпе
●  Уградња бетона
o Операције и основни принципи
o Уређаји за обраду и механичко 
збијање бетона
–  спољњи вибратори 
–  површински
–  оплатни
–  унутрашњи
–  первибратор

Годишњи фонд часова: 62 часа
Разред: трећи

ТЕМА ЦИЉ 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Основе нискоградње

●  Стицање знања о 
објектима нискоградње, 
њиховим елементима и 
материјалима од којих 
су изграђени

●  Стицање знања 
о механизацији 
и начину њене 
употребе у изградњи и 
поправци коловозних 
конструкција 

●  наведе објекте нискоградње;
●  наброји конструктивне; елементе 

путева и железница;
●  објасни доњи строј путева и 

железница;
●  наведе елементе горњег строја 

пута и железнице и објасни 
њихову улогу и употребљени 
материјал: 

●  наведе материјале и везива који 
се користе при изради доњег 
строја пута.

●  наведе материјале и везива који 
се користе при изради горњег 
слоја пута

●   наведе материјале и везива за 
израду коловозне конструкције;

●  објасни начин рада асфалтних 
база;

●  наведе врсте машина за рад на 
коловозним конструкцијама и 
поље њихове примене,

●  објасни начин рада конкретних 
машина

●  Објекти нискоградње
●  Класификација путева и железница.
●  Конструктивни елементи путева.
o Елементи доњег строја пута.
o Елементи горњег слоја пута

●  Конструктивни елементи 
железница.

o Елементи доњег строја железничких 
пруга;
o Елементи горњег слоја железничких 
пруга

●  Класични коловози
●  Савремени коловози 
●  Механизација за изградњу 

коловозних конструкција путева
o Машине за производњу асфалтне масе 
– асфалтне базе
o Машине за израду подлоге
o Машине за глодање

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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
●  теоријска настава 

Место реализације наставе
●  Настава се реализује у учионици или 

кабинету 

Препоруке за реализацију наставе
●  образложити циљ предмета, начин и 

критеријум оцењивања
●  неопходна предзнања поновити уз 

максимално ангажовање ученика;
●  подстицати ученике на размишљање и 

самостално закључивање
●  примењивати разноврсне облике и 

методе рада, како би се подстакла 
активност ученика
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Пренос и дизање 
терета

●  Стицање свести о 
важности и значају 
унутрашњег транспорта 
на градилишту;

●  Стицање знања о 
врстама дизалица, 
њиховим деловима и 
начину рада

●  наведе поделу машина 
унутрашњег транспорта: 

●  наведе врсте машина према 
радном циклусу;

●  објасни област употребе 
појединих врста дизалица 
(кранова);

●  наведе делове торањске дизалице 
и начин њеног рада;

●  Појам и значај унутрашњег 
транспорта

●  Подела машина унутрашњег 
транспорта

o Машине непрекидног транспорта
o Машине прекидног транспорта
●  Машине за дизање и пренос на 

градилишту
o Ауто дизалице
o Торањске дизалице (кранови)
–  саставни делови
–  подела
o Портални, мостни и дерик кранови
o Пумпе за бетон, лифтови, виљушкари, 
платформе

●  инсистирати на прецизности, 
тачности, систематичности и 
уредности у раду

●  упућивати ученике на претраживање 
различитих извора и примену 
савремених технологија

●  Праћење и вредновање
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
1. активност ученика на часу;
2. усмену проверу знања;
3. писмену провера знања;
4. тестове знања.

Оквирни број часова по темама

–  Основе нискоградње ……….……... 20
–  Пренос и дизање терета…………… 30
–  Трошкови рада грађевинске 

механизације………………………..12

Трошкови рада 
грађевинске 
механизације

●  Стицање знања о 
срачунавању коштања 
рада грађевинске 
машине

●  дефинише појам учинка 
механизације;

●  објасни разлику између 
теоријског и практичног учинка;

●  дефинише начин израчунавања 
теоријског учинка;

●  дефинише начин прорачуна 
практичног учинка,

●  наведе елемента који улазе 
у прорачун трошкова 
механизованог рада;

●  објасни поступак срачунавања 
коштања рада механизације

●  Прорачун учинка машина
o Појам учинка
o Фактори који утичу на учинак
● Врсте учинка
o Теоријски
o Практични
o Начин прорачуна учинка
●  Прорачун трошкова механизованог 

рада
o Трошкови основних средстава
o Трошкови амортизације
●  Прорачун коштања рада машине

Кључни појмови: механизација, високоградња, нискоградња, механизација, земљани радови, коловозне конструкције, доњи строј, 
горњи строј, учинци механизације.

ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАЂЕЊА

1. ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ

РАЗРЕД
НАСТАВА

ПРАКСА УКУПНО
Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку

III 62 62

Напомена: у табели је приказан годишњи фонд часова за сваки облик рада

2. ЦИЉЕВИ УЧЕЊА: 
–  Упознавање ученика са карактеристикама производње у грађевинарству;
–  Упознавање ученика са учесницима у реализацији инвестиционо-техничке документације;
–  Стицање знања о редоследу поступака до почетка грађења;
–  Упознавање са основним законским прописима;
–  Упознавање са инвестиционо-техничком документацијом;
–  Стицање знања о врсти, важности и начину вођења документације на градилишту;
–  Оспособљава се за вођење градилишне документације;
–  Оспособљавање за организацију и праћење извођења основних радова код извођења објеката;
–  Оспособљавање ученика за тимски рад.

3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА ПРЕДМЕТА 

НАЗИВ МОДУЛА Трајање модула 
(часови)

Грађевинска производња 16
Регулатива у грађевинарству и документација на градилишту 18
Нормирање и обрачун грађевинских радова 28
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4. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊE 
ПРОГРАМА
Назив модула: Грађевинска производња
Трајање модула:  16 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА
УПУТСТВО ЗА

 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Стицање неопходних знања 
о учесницима у изградњи 
објеката, њиховим правима, 
дужностима, одговорностима 
и међусобним односима;

●  Упућивање ученика у 
садржаје, начин вођења и 
израду инвестиционо-техничке 
документације као и начине 
уговарања грађевинских 
радова

●  објасни карактеристике производње у 
грађевинарству;

●  наведе учеснике и објасни њихову 
улогу у изградњи грађевинских 
објеката

●  објасни важност увођења нових 
технолошких и техничких достигнућа;

●  разликује врсте и делове техничке 
документације;

●  објасни редослед израде техничке 
документације.

●  Карактеристике грађевинске производње;
●  Фазе извођења грађевинског објекта
●  Учесници у изградњи објеката;
●  Техничка документација
o  Садржај техничке документације и студија 

оправданости
o Техничка документација пројектанта 
o Контрола техничке документације
o Техничка документација извођача

На почетку теме ученике упознати са циљем и 
исходима, планом и начинима оцењивања.

Реализација наставе: 
Модул се реализују кроз следеће облике 
наставе: 
●  теоријска настава (16 часова)
Методе рада: 
●  Монолошка, дијалошка
●  Демонстрација
●  Дискусија
Место реализације наставе
●  кабинет
●  учионица опште намене

Препоруке за реализацију наставе
●  Излагање подржати цртежом на табли 

или користећи пројекције са видео бим 
пројектора 

●  Користити готове примере планова и 
техничке документације;

●  Упућивање на коришћење стручне 
литературе

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
●  Усмене провере знања
●  Писана провера
●  Активност на часу

Назив модула: Грађевинска регулатива и документација на градилишту
Трајање модула: 18 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА
УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Оспособљавање ученика са 
важећим законским прописима 
из области инвестиционе 
изградње;

●  Упознавање ученика са 
процедурама при изградњи 
објекта, као и припреми 
потребне документације за 
издавање грађевинске дозволе 
и технички пријем објеката

●  познаје основне законске прописе из 
области грађевинарства;

●  наведе врсте дозвола потребних за 
изградњу објеката;

●  наведе врсте надзора над изградњом 
објеката

●  наведе процедуру техничког прегледа 
и пријема грађевинског објекта

●  наведе врсте документације која се 
води на градилишту;

●  води потребну документацију на 
градилишту;

●  познаје техничке прописе;
●  разуме значај поступка измене 

пројектне документације у току 
изградње објекта;

●  Основни појмови Закона о планирању и 
изградњи 

●  Дозволе (локацијска, грађевинска, 
употребна). 

●  Надзор над изградњом објеката. 
o стручни надзор
o пројектантски надзор
o управни надзор
o инспекцијски надзор
●  Технички преглед и пријем грађевинских 

објеката 
o технички преглед
o одобрење за употребу
o примопредаја објекта и коначан обрачун
●  Администрација на градилишту
o општа администрација
o администрација радне снаге и транспорта
o обрачунска документација
o техничка документација 
–  грађевински дневник, грађевинска књига и 

остала документација која прати ток грађења 
објекта. 

На почетку програма ученике упознати са 
циљем/циљевима и исходима, планом и 
начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
●  теоријска настава (18 часова)
Методе рада: 
●  Монолошка, дијалошка
●  Демонстрација
●  Дискусија
Место реализације наставе: 
●  кабинет
●  учионица
Препоруке за реализацију наставе
●  коришћење адекватних примера дозвола
 и образаца администрације на градилишту
Оцењивање
 Вредновање остварености исхода вршити 
кроз: 
●  Усмене провере знања
●  Писана провера
●  Активност на часу
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Назив модула: Нормирање и обрачун грађевинска радова
Трајање модула: 28 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА
УПУТСТВО ЗА

ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Стицање знања о 
грађевинским нормама 
и нормирању радова и 
оспособљавање за читање 
истих

●  Стицање знања и вештина 
о вредновању грађевинских 
радова

●  Стицање знања у изради 
предмера и предрачуна

●  Оспособљавање ученика за 
самосталну израду предмера 
и предрачуна по позицијама 
радова за изабрано занимање

●  дефинише појам норми, објасни 
примену и структуру грађевинских 
норми.

●  прочита грађевинске норме за 
одређене врсте радова

●  примени грађевинске норме на 
конкретним примерима

●  наведе фазе израде предмера (опис 
позиција, доказнице мера)

●  направи спецификацију радне снаге и 
материјала за позицију радова

●  изради предмер и предрачун за радове 
у свом занимању

●  изради анализу цене за конкретне 
позиције у свом занимању

●  обрачуна грађевинске радове у свом 
занимању

Теорија: 
●  Грађевинске норме, подела и врсте 

грађевинских норми
●  Елементи грађевинских норми
●  Предмер и предрачун радова
●  Елементи описа и доказница мера за 

позицију рада
●  Предрачунски опис (јединична цена, укупна 

цена позиције рада)
●  Елементи калкулације цена и калкулативни 

фактор
●  Обрачун изведених радова

Вежбе: 
●  Читање и анализа грађевинских норми за 

одабрано занимање
●  Примена грађевинских норми на конкретним 

примерима одабраног занимања
●  Израда спецификације потребног времена, 

радне снаге и материјала за дате позиције 
радова

●  Израда предмера и предрачуна за радове у 
свом занимању

●  Обрачун изведених радова

На почетку програма ученике упознати са 
циљем/циљевима и исходима, планом и 
начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
●  теоријска настава (10 часова)
●  вежбе (18 часова)
Методе рада: 
●  Монолошка, дијалошка
●  Демонстрација
●  Решавање проблема – израда вежби
Место реализације наставе: 
●  кабинет
●  учионица
Препоруке за реализацију наставе
●  коришћење адекватних Норматива радова у 

грађевинарству;
Оцењивање
 Вредновање остварености исхода вршити 
кроз: 
●  Усмене провере знања
●  Писана провера
●  Активност на часу

КЉУЧНИ ПОЈМОВИ: техничка документација, градилиште, нормирање, предмер, предрачун, цена коштања, грађевински днев-
ник, инспекција, надзор.

ТЕХНОЛОГИЈА ЗАНИМАЊА

Циљеви учења: 

–  стицање потребних стручно-теоријских знања о саставу и техничким карактеристикама појединих грађевинских машина;
–  стицање знања о техничкој документацији за поједине групе машина;
–  развијање свести о значају вођења технолошко-техничке документације;
–  повезивање и примењивање усвојених знања из других стручних предмета;
–  стицање самосталности и одговорности у обављању послова;
–  развијање личних и професионалних ставова;
–  развијање способности комуницирања и тимског рада;
–  развијање потребе и навике чувања личног здравља, применом прописа о заштити на раду;
–  развијање потребе и навике чувања и заштите радне, природне и животне средине;
–  развијање и неговање код ученика интересовања за проблематику овог подручја рада, стручне радозналости и ствараличких способности.

Годишњи фонд часова: 70 часова
Разред: први 

ТЕМА ЦИЉ
ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Безбедност и здравље 
на раду и заштита од 

пожара

Стицање знања из 
области: 
●  безбедности и 

здравља на раду у 
грађевинарству

●  процене ризика,
●  прве помоћи и
●  заштите од пожара

●  наведе права, обавезе и 
одговорности послодаваца и 
запослених, и објасни значење 
израза који се користе у 
безбедности и здрављу на раду,

●  познаје мере безбедности и 
здравља на раду при извођењу 
грађевинских радова;

●  наведе изворе опасности на 
градилишту и при раду са 
грађевинским машинама;

●  наведе процедуре процене ризика 
и опасности и штетности које се 
јављају

●  објасни поступке пружања прве 
помоћи, у зависности од врсте 
повреде и стања унесрећеног

●  наведе узроке избијања пожара и 
објасни поступке гашења малих 
пожара и пожара у зачетку

●  наведе процедуре за заштиту 
живота и здравља од опасности 
које се јављају при пожару 

●  Прописи из области безбедности и 
здравља на раду у грађевинарству;

●  Извори опасности и штетности при 
извођењу грађевинских радова;

●  Методологија процене ризика;
●  Прва помоћ на радном месту;
●  Превенција и заштита од пожара

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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
●  теоријска настава 
Место реализације наставе
●  Настава се реализује у учионици или 

кабинету 
Препоруке за реализацију наставе
●  образложити циљ предмета, начин и 

критеријум оцењивања
●  неопходна предзнања поновити уз 

максимално ангажовање ученика;
●  подстицати ученике на размишљање и 

самостално закључивање
●  примењивати разноврсне облике и 

методе рада, како би се подстакла 
активност ученика

●  инсистирати на прецизности, 
тачности, систематичности и 
уредности у раду

●  упућивати ученике на претраживање 
различитих извора и примену 
савремених технологија
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Мотори са 
унутрашњим 

сагоревањем (СУС 
мотори)

●  Стицање знања о СУС 
моторима, принципима 
рада и основним 
деловима 

●  објасни појам мотора СУС
●  објасни начин паљења смеше
●  објасни степен компресије
●  објасни принцип рада мотора 

СУС;
●  наведе поделу мотора СУС;
●  објасни принцип рада 4-тактног 

дизел и отомотора и 2-тактног 
дизел и отомотора;

●  објасни улоге и функције 
непокретних и покретних делова 
мотора

●  Појам (дефиниција) мотора СУС;
●  Подела мотора СУС;
o  Према начину паљења смеше;
o  Према тактности;
o  Према конструктивним и употребним 

карактеристикама
●  Принцип рада мотора: 
o  Степен компресије
o  4-такти Дизел и ОТО мотора;
o  2-тактни Дизел И ОТО мотора;
●  Непокретни делови мотора;
o  цилиндарска глава;
o  цилиндарски блок;
o  картер
●  Покретни делови мотора.
o  клип
o  клипњача и 
o  коленасто вратило и замајац мотора

●  Праћење и вредновање
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
1. активност ученика на часу;
2. усмену проверу знања;
3. писмену провера знања;
4. тестове знања.

Оквирни број часова по темама
–  Безбедност и здравље на раду и 

заштита од пожара ............................8
–  Мотори са унутрашњим сагоревањем 

(СУС мотори) …................................22
–  Помоћни уређаји мотора ..................26
–  Горива, мазива и течности ……........8
–  Алат и опрема за одржавање  

машина ...............................................6

Помоћни уређаји 
мотора

●  Стицање знања о 
помоћним уређајима 
мотора, принципима 
рада и везама са 
осталим деловима 
мотора 

●  објасни улогу и функције 
помоћних уређаја мотора;

●  објасни везе између помоћних 
уређаја и других делова мотора;

●  наброји врсте уређаја за напајање 
горива код дизел мотора;

●  наброји врсте напајања горивом 
дизел мотора;

●  наброји врсте уређаја за 
подмазивање код СУС мотора;

●  наброји уређаје за хлађење код 
СУС мотора;

●  наведе делове и објасни 
функционисање уређаја за 
стартовање СУС мотора;

●  Помоћни уређаји
o  Разводни механизам
o  Уређаји за напајање ото и дизелмотора 

горивом
o  Уређај за упаљене смеше код ото 

мотора
o  Уређај за подмазивање мотора
o  Уређај за хлађење мотора 
o  Мотори са натпуњењем
o  Уређај за стартовање мотора 
o  Уређај за производњу електричне 

енергије
●  Улога помоћних уређаја у раду 

мотора

Горива, мазива и 
течности

●  Стицање свести о 
важности правилног 
коришћења горива, 
мазива и течности;

●  Стицање знања о 
врстама горива, мазива 
и течности које се 
користе код СУС мотора

●  наброји и објасни особине 
појединих врста уља за 
подмазивање мотора;

●  наброји врсте и објасни особине 
појединих уља замењаче, 
дифернцијале и редукторе;

●  наброји врсте горива за ото и 
дизел моторе и објасни њихове 
карактеристике;

●  објасни врсту и предности течног 
гаса;

●  наведе врсте течности за хлађење 
мотора;

●  наброји врсте хидрауличних уља 
и објасни њихову улогу 

●  Мазива за моторна возила
o  Уља за подмазивање мотора (адитиви 

моторног уља);
o  Уља за трансмисију (мењаче, 

диференцијале и редукторе);
o  Уље за аутоматске мењаче;
o  Уље за хидраулични систем;
●  Полутечна мазива (масти);
●  Горива за моторе СУС
o  Горива за ОТО моторе: 
o  Гориво за дизел моторе: 
●  Техничке течности
o  Течности за хлађење мотора
o  Кочне течности

Алат и опрема за 
одржавање машина

●  Стицање знања о 
алату и опреми која се 
користи при прегледу 
и оправци мотора и 
машина

●  наброји врсте ручног алата;
●  објасни правилну употребу 

ручног алата,
●  објасни врсту и време одржавања 

машина;
●   наведе врсте хидрауличних 

дизалица и објасни како се 
користе;

●  објасни како се мерачи за мерење 
електролита у акумулатору и 
концентрацију антифриза;

●  објасни улогу пуњача 
акумулатора и начин како се 
прикључује на акумулатор;

●  Ручни алат
o  Окасти кључеви;
–  Виљушкасти кључеви;
–  Клешта и маказе;
–  Насадни кључеви-гедоре;
–  Имбус кључеви;
–  Одвијачи, равни и крстасти;
–  Алат за одвртање пречистача        

(филтера) уља
–  Контролна лампа- испитивач
●  Специјални алат
o  Момент кључеви
●  Опрема
o  Хидраулична дизалица;
o  Мерач за електролит акумулатора;
o  Мерач концентрације антифриза;
o  Пуњач акумулатора;
o  Унимер за контролу пуњења 

алтернатора

Годишњи фонд часова: 105 часова
Разред: Други

ТЕМА ЦИЉ 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА  
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Механизми и уређаји 
машина

Стицање знања о 
механизмима и уређајима 
грађевинских машина

●  објасни улогу мењача у преносу 
обртног момента са повећањем 
степена преноса;

●  наброји врсте мењача и његове 
делове;

●  наброји врсте редуктора и наведе 
њихову функцију у трансмисији;

●  објасни улогу диференцијала и 
наведе саставне делове;

●  Спојнице
o  Једноламеласта фрикциона спојница;
o  Фрикциона вишеламеласта 

једностепена спојница;
o  Фрикциона вишеламеласта 

вишестепена спојница;
o  Спојница са електромагнетном 

потисном плочом;
o  Хидродинамичка спојница

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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
●  теоријска настава 
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●  наброји саставне делове и уређаје 
за управљање на точкове;

●  наброји саставне делове и уређаје 
за управљање на гусенички 
погон;

●  објасни улогу хидрауличног 
система на грађевинским 
машинама и наброји његове 
компоненте;

●  Мењачи
o  Несинхронизовани мењачи;
o  Синхронизовани мењачи;
o  Аутоматски мењачи;
●  Допунски мењачки преносници
o  Редуктори;
o  Мултипликатори;
●  Зглобни преносници
o  Асинхрони зглобни преносници 

(карданска вратила);
o  Синхрони зглобни преносници;
●  Погонски мост
o  Главнипреносници;
o  Диференцијални преносник
o   Погонска полувратила
●  Системи за управљање 

грађевинским машинама на 
точковима

o  Управљачки механизми грађевинских 
машина на точковима;

o  Серво уређај система управљања;
o  Углови постављања управљачких 

точкова;
●  Системи за управљање возила на 

гусенички погон
o  Спојнички управљачки механизам;
o  Диференцијални управљачки 

механизам;
o  Планетарни управљачки механизам;
o   Гусенички управљачки механизам.
●  Систем за кочење грађевинских 

машина
●  Хидраулични систем
o  Елементи хидрауличног система
o  Елементи за управљање и регулисање 

рада хидрауличних уређаја
o  Акумулатор.

Место реализације наставе
●  Настава се реализује у учионици или 

кабинету 
Препоруке за реализацију наставе
●  образложити циљ предмета, начин и 

критеријум оцењивања
●  неопходна предзнања поновити уз 

максимално ангажовање ученика;
●  подстицати ученике на размишљање и 

самостално закључивање
●  примењивати разноврсне облике и 

методе рада, како би се подстакла 
активност ученика

●  инсистирати на прецизности, 
тачности, систематичности и 
уредности у раду

●  упућивати ученике на претраживање 
различитих извора и примену 
савремених технологија

●  Праћење и вредновање
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
1. активност ученика на часу;
2. усмену проверу знања;
3. писмену провера знања;
4. тестове знања.

Оквирни број часова по темама
–  Механизми и уређаји машина............18
–  Електрични и електронски  

системи на машинама ........................12
–  Машине за ископ, утовар  

и сабијање растреситог материјала ..45
–  Машине за померање, разастирање  

и планирање ........................................30

Електрични и 
електронски системи 

на машинама

Стицање знања 
о електричним и 
електронским системима 
на грађевинским 
машинама

●  наведе електричну опрему за 
грађевинске машине;

●  наброји врсте електричних 
мотора и његове делове и 
компоненте;

●  објасни начин пуштања у рад 
асихроних трофазних мотора;

●  објасни улогу уземљења;
●  наведе инсталације које се 

користе за одређену јачину 
мотора

●  наведе електронску опрему 
конкретне машине;

●  користи компјутер у току рада 
машине;

●  подешава задате параметре за 
радни прибор и уређаје

●  објасни симболе који се налазе на 
монитору 

●  предузме потребне радње после 
читања података са монитора

●  Електрична опрема машина
o  Електромотори;
o  Асихрони трофазни мотори;
●  Пуштање у радасихроних трофазних 

мотора;
o  Уземљење и инсталације.

●  Eлектронска опрема грађевинских 
машине 

o  Компјутери
o  Диспле – монитор
o  Симболи грешака
o  Мени за подешавање
o  Аутоматска контрола радног стања
o  Показивање неисправности на екрану
o  Подешавање интервала сервисирања 

машине
o  Уношење података о подешавању 

радног прибора преко GPS

Машине за ископ, 
утовар и сабијање 

растреситог 
материјала

Стицање знања о врстама 
машина за ископ, утовар 
и сабијање растреситог 
материјала и саставним 
деловима тих машина

●  наброји врсте машина за ископ, 
утовар и сабијање растреситог 
материјала;

●  објасни за које радове се 
употребљава одређена 
механизација;

●  наведе саставне делове машина;
●  објасни улоге сваког елемента 

машине;
●  наведе врсте радних уређаја 

машина;
●  објасни начин рада радног 

уређаја;
●  објасни делове радних процеса 

машина;
●  објасни начин руковања 

механизацијом

●  Багери
o  Класификација и намена 
o  Саставни елементи багера
–  Доњи строј багера
–  Горњи строј багера
–  Радиаксиално лежиште
–  Носач стреле, стрела
–  Носач кашике, кашика
o  Врсте багера у зависности од масе и 

снаге мотора 
–  Лаки (BOB CAT)
–  средњи
–  тешки
–  врло тешки
o  Елементи основног радног уређаја 

багера: 
–  Цилиндри за отварање и затварање 

кашике
–  Цилиндри за подизање-спуштање-

отварање – затварање стреле
o  Радни процес код багера
●  Утоваривачи
o  Класификација и намена 
o  Врсте утоваривача
–  са чеоним утоваром
–  са бочним утоваром
–  утовар преко главе
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o  Саставни елементи утоваривача
–  Основна машина 
–  радни уређај утоваривача
o  Врсте утоваривача у зависности од 

масе и снаге мотора 
–  лаки
–  средњи
–  тешки
–  врло тешки
o  Елементи основног радног уређаја 

утоваривача
–  носач утоварне кашике
–  кашика
–  цилиндри за дизање и спуштање 
–  носача кашике
–  цилиндри за отварање и затварање 

кашике
o  Радни процес код утоваривача
●  Ваљци
o  Класификација и намена 
o  Саставни елементи ваљка
–  основна машина
–  точкови ваљка(крути глатки, јежеви, 

решеткасти и гумени точкови)
o  Врсте ваљка у зависности од масе и 

снаге мотора 
–  лаки
–  средњи
–  тешки
–  врло тешки
o  Елементи основног радног уређаја 

ваљка: 
–  точкови
–  вибратор
o  Радни процес код ваљка

Машине за 
померање, 

разастирање и 
планирање

Стицање знања о врстама 
машина за померање, 
разастирање и планирање 
и саставним деловима тих 
машина

●  Дозери
o   Класификација и намена 
o  Саставни елементи дозератера
–  основна машина
–  носач дозерске даске
–  дозерска даска
–  рипер
o  Врсте дозера у зависности од масе и 

снаге мотора 
–  лаки
–  средњи
–  тешки
–  врло тешки
o  Елементи основног радног уређаја 

дозера: 
–  даска
–  носач даске
–  цилиндри за дизање и спуштање 
–  даске      
–  цилиндри за бочно померање даске
–  цилиндри за вертикално померање 
–  даске
o  Намена прикључних оруђа код дозера
–  намена дозерске даске
–  намена риљача – рипера
o  Радни процес код дозера
●  Грејдери
Класификација и намена 
o  Саставни елементи грејдера
–  тракторска машина (врсте шасије, 

погонска формула)
–  радни уређај грејдера
–  прикључни уређај грејдера
o  Врсте грејдера у зависности од масе и 

снаге мотора 
–  лаки
–  средњи
–  тешки
–  врло тешки
o  Елементи основног радног уређаја 

грејдера
–  даска
–  окретни круг
–  вучни рам
–  цилиндри за дизање и спуштање 
–  даске
–  цилиндри за вертикално подизање 

даске
–  уређај за бочно померање даске
–  уређај за ротирање даске
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o  Намена прикључних оруђа код 
грејдера

–  намена дозерске даске
–  намена риљача – рипера
o  Радни процес код грејдера
●  Скрепери
Класификација и намена 
o  Саставни елементи скрепера
–  Тегљач-тракторска машина (врсте 

шасије, погонска формула)
–  радни уређај скрепера
o  Врсте скрепера у зависности од масе и 

снаге мотора 
–  лаки
–  средњи
–  тешки
–  врло тешки
o  Елементи основног радног уређаја 

скрепера
–  Носач коша
–  Кош са механизмом кретања 
–  цилиндри за дизање и спуштање 
–  коша
–  уређај за укључивање елеватора
–  уређај за истискивање земље из коша
o  Радни процес код скрепера

Годишњи фонд часова: 62 часа
Разред: трећи

ТЕМА ЦИЉ 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-
МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ 

ПРОГРАМА

Машине за 
транспорт и 

уграђивање бетона

Стицање знања о врстама 
машина транспорт и 
уграђивање бетона и 
њиховим саставним 
деловима 

●  наведе машине које се користе за 
производњу, транспорт и уградњу 
бетона;

●  објасни намене конкретних 
машина у процесу извођења 
бетонских радова;

●  наведе саставне делове машина;
●  објасни принцип рада 

појединачне машине машине;
●  објасни правила руковања 

појединачним машинама;

●  Аутомешалица: 
o  Класификација и намена 
o  Саставни елементи аутомешалица 
–  основна машина
–  мешалица
o  Радни процес ауто мешалице
●  Пумпа за бетон;
o  Класификација и намена 
o  Врсте пумпи за бетон
–  роторна пумпа за бетон;
–  клипна пумпа за бетон;
–  аутопумпа за бетон;
o  Саставни елементи пумпе за бетон
–  пумпа
–  цеви за транспорт
o  Радни процес пумпе за бетон
●  Вибратори за сабијање бетона.
o  врсте вибратора
o  принцип рада вибратора
o  правила коришћења вибратора

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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
●  теоријска настава 
Место реализације наставе
●  Настава се реализује у учионици или 

кабинету 
Препоруке за реализацију наставе
●  образложити циљ предмета, начин и 

критеријум оцењивања
●  неопходна предзнања поновити уз 

максимално ангажовање ученика;
●  подстицати ученике на размишљање и 

самостално закључивање
●  примењивати разноврсне облике и 

методе рада, како би се подстакла 
активност ученика

●  инсистирати на прецизности, 
тачности, систематичности и 
уредности у раду

●  упућивати ученике на претраживање 
различитих извора и примену 
савремених технологија

●  Праћење и вредновање
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
1. активност ученика на часу;
2. усмену проверу знања;
3. писмену провера знања;
4. тестове знања.

Оквирни број часова по темама
–  Машине за транспорт и уграђивање 

бетона ..................................................12
–  Машине за асфалтне радове .............12
–  Машине за вертикални  транспорт ...12
–  Техничка експлоатација  

и одржавање грађевинских  
машина ................................................12

–  Обука на грађевинским машинама ...14

Машине за асфалтне 
радове

Стицање знања о врстама 
машина за асфалтне 
радове и њиховим 
саставним деловима 

●  наведе машине које се користе за 
асфалтне радове;

●  објасни намену појединачних 
машина;

●  наведе саставне делове појединих 
машина;

●  објасни принцип рада 
појединачне машине;

●  објасни правила руковања 
појединачним машинама;

●  Машине за скидање горњег слоја 
асфалтног коловоза глодањем – 
фрезовањем – фреза

o  Класификација и намена
o  Саставни елементи Фрезе
–  Основна машина на гусенички погон;
–   Ротациони бубањ са дијамантским 

ножевима
–  Инфрацрвени грејачи
–  Елеватор
o  Радни процес фрезе
●  Машина за уграђивање 

битуменских смеша асфалта-
финишер

o  Класификација и намена
o  Саставни елементи финишера
–  Основна машина на гусенички погон
–  Пријемни бункер
–  Разастирач битуменских мешавина- 

пуж
–  Бесконачна трака
–  Грејачи
–  Нож 
–  Пегла
o  Радни процес финишера



29. јул 2019.  ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИК Број 10 – Страна 281

Машине за 
вертикални 
транспорт

Стицање знања о врстама 
машина за вертикални 
транспорт материјала 
и њиховим саставним 
деловима 

●  наведе машине које се користе 
за вертикални транспорт 
материјала;

●  објасни намену појединачних 
машина;

●  наведе саставне делове појединих 
машина;

●  објасни принцип рада 
појединачне машине;

●  објасни правила руковања 
појединачним машинама

●  објасни значај познавања 
Бофорске скале јачине ветра;

●  наведе врсте и објасни значење 
појединих сигнала који се 
користе у раду са торањским 
дизалицама.

●  Виљушкари
o  Класификација и намена
o  Саставни елементи виљушкара
–  Основна машина
–  Телескоп
–  Виљушке
o  Радни процес виљушкара
●  Дизалице
o  Класификација и намена
o  Врсте дизалица
–  Мосне,
–  Грађевинске (торањске),
–  Ауто дизалице,
–  Конзолне,
–  Рамне,
–  Порталне,
–  Остале (котураче чекрци, ручне 

дизалице и др.)
o  Торањски кранови 
–  Подела
–  Карактеристике
–  Основни елементи кранова
–  Радне операције са торањским 

крановима
o  Ауто дизалице
–  Примена;
–  Конструктивно елементи
–  Радне операције са аутодизалицама
–  Бофорска скала јачине ветра;
–  Знакови за споразумевање.

Техничка 
експлоатација 
и одржавање 
грађевинских 

машина

●  Стицање свести о 
важности одржавања 
грађевинске 
механизације

●  Стицање знања 
о документацији 
за одржавање и 
експлоатацију машина 
и врстама и начинима 
прегледа механизације

●  објасни садржај упутства за 
техничко одржавање;

●  објасни садржај техничког 
упутства за оправку машине;

●  објасни садржај основне књиге 
машине;

●  наведе садржај каталога 
резервних делова;

●  објасни временску динамику 
одржавања машина

●  објасни начин одржавања 
машина;

●  објасни како се и када конзервира 
и деконзервира машина;

●  објасни како се врши преглед 
машине пре почетка рада у току 
рада и по завршетку рада.

●  Документација за одржавање машина
o  Техничко упутство за руковање и 

одржавање;
o  Техничко упутство за оправку;
o  Основна књига машине;
o  Каталог резервних делова;
o  Гарантни и вангарантни рок;
●  Врсте техничког одржавања
o  Свакодневно одржавање;
o  Периодично одржавање;
o  Одржавање у зимским условима;
●  Конзервација и деконзервација 

машина;
●  Прегледи машина
o  Преглед машине пре рада;
o  Контрола машине у току рада;
o  Преглед машине по завршетку рада.

Обука на 
грађевинским 

машинама

●  објасни улогу инструмент табле и 
наброји уређаје на њој и њихову 
сврху;

●  наведе ножне команде и објасни 
њихове функције;

●  наведе ручне команде и објасни 
њихове функције;

●  објасни начин синхронизације 
између ножних и ручних команди 
и објасни њихов рад;

●  наведе врсте уређаја за 
сигнализацију машине и објасни 
начин употребе;

●  објасни принцип рада погона за 
токове;

●  објасни принцип рада погона за 
гусенице.

●  Обука на машинама на точковима
o  Инструмент табла;
o  Сигнализација машине
o  Ножне команде;
o  Квачило-спојница;
o  Кочница;
o  Папучица гаса;
o  Ручне команде. 
–  Точак управљача;
–  Ручица мењача;
–  Ручна кочница;
–  Ручица за стабилизаторе;
–  Ручица за подизање и спуштање 

кашике;
–  Ручица за извртање кашике;
o  Синхронизација рада и промена 

степена преноса;
o  Начин заокретања управљачких 

точкова;
o  Синхронизација рада са радним 

прибором;
o  Сигнализација машине-
●  Обука на машинама на гусенички 

погон
o  Инструмент табла;
o  Ножне команде
●  Папуча кочнице леве и десне 

гусенице;
●  Папуча гаса,
o  Ручне команде
●  Ручица мењача;
●  Ручице за руковање са радним 

прибором

Кључни појмови: мотор, делови мотора, радни уређаји, помоћни уређаји, машине, експлоатација, радни процес, оруђе.



Страна 282 – Број 10 ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИК 29. јул 2019.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

1. ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ПРЕДМЕТА  
А. ПРЕМА ПЛАНУ И ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА1 – „ШКОЛСКИ СИСТЕМ”

Теоријска настава Вежбе Практична настава* Настава у блоку УКУПНО
I 150 60 60 270
II 360 60 60 480
III 438 120 90 648

1 Уколико се програм реализује у ‚’школском систему’
* Уколико се део практичне наставе обавља код послодавца, потребно је да школа и послодавац детаљно испланирају и утврде место и начин реализације исхода, и унесу их 

у оперативне планове

Б. ПРЕМА ПЛАНУ И ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА – ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ2

Вежбе Практична настава Настава у блоку УЧЕЊЕ КРОЗ РАД* УКУПНО
I 150 60 60 270
II 480 480
III 648 648

2 Уколико се програм реализује у складу са Законом о дуалном образовању
*  Потребно је да школа и послодавац детаљно испланирају и утврде место и начин реализације исхода, и унесу их у план реализације учења кроз рад

2. ЦИЉЕВИ МОДУЛА: 
–  оспособљавање ученика за руковање грађевинским машинама:
–  оспособљавање ученика за преглед и одржавање грађевинских машина;
–  оспособљавање ученика за коришћење заштитне опреме на раду и средстава за заштиту на раду:
–  развијање свести о значају правилног руковања и одржавања механизације;
–  повезивање и примењивање усвојених знања из других стручних модула;
–  стицање самосталности и одговорности у обављању послова;
–  развијање личних и професионалних ставова;
–  развијање способности комуницирања и тимског рада;
–  развијање потребе и навике чувања личног здравља, применом прописа о заштити на раду;
–  развијање потребе и навике чувања и заштите радне, природне и животне средине;
–  развијање и неговање код ученика интересовања за проблематику овог подручја рада, стручне радозналости и ствараличких спо-

собности.
3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА МОДУЛА 
Разред: први

НАЗИВ МОДУЛА Трајање модула 
(часови)

Безбедност и здравље на раду и заштита од пожара 30
Демонтажа и дефектажа СУС мотора 60
Демонтажа и дефектажа помоћних уређаја 60
Оправка и одржавање СУС мотора 60
Блок настава* 60

Разред: други

НАЗИВ МОДУЛА Трајање модула 
(часови)

Обука вожње на возилима на точковима 30
Контрола и одржавање исправности уређаја машина 30
Руковање багерима 150
Руковање дозерима 60
Руковање грејдерима 60
Руковање скреперима 30
Руковање утоваривачима 30
Руковање ваљцима 30
Блок настава* 60

Разред: трећи

НАЗИВ МОДУЛА Трајање модула 
(часови)

Руковање ауто мешалицама 30
Руковање пумпама за бетон 30
Руковање машнама за сабијање бетона 30
Руковање машинама за глодање – фрезовање асфалта – фрезерима 30
Руковање машинама за уградњу асфалта – финишерима 60
Руковање виљушкарима 30
Руковање крановима 60
Руковање аутодизалица 60
Техничка експлоатација и одржавање грађевинских машина 30
Обука вожње на грађевинским машинама 208
Блок настава* 90
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4. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊE 
ПРОГРАМА

РАЗРЕД ПРВИ
Назив модула: Безбедност и здравље на раду и заштита од пожара
Трајање модула: 30 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ МОДУЛА

УПУТСТВО ЗА
 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

Стицање вештина и радних 
навика у областима: 
●  примена мера за безбедан рад 

и заштиту здравља при раду,
●  процена ризика на радном 

месту и у радној околини,
●  пружање прве помоћи, и
●  примена мера за заштиту од 

пожара. 

●  примењује мере безбедности и 
здравља на раду, 

●  процењује опасности и штетности 
на раду, 

●  правилно и безбедно користи 
грађевинске материјале и средства за 
рад (алате, машине, опрему и др.),

●  пружа прву помоћ у случају повреде 
на раду

●  превентивно спроводи мере заштите 
од пожара

●  примењује мере за гашење пожара и 
заштиту живота и здравља људи

●  Примена мера безбедности и здравља на 
раду при извођењу грађевинских радова 

●  Процењивање опасности и штетности 
на радном месту и у радној околини при 
извођењу грађевинских радова

●  Пружање прве помоћи на радном месту и у 
радној околини 

●  Примена мера за гашење малих пожара и 
пожара у зачетку према врсти и величини 
пожара и расположивим средствима за 
гашење

На почетку програма ученике упознати са 
циљем/циљевима и исходима, планом и 
начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
●  практична настава/учење кроз рад 
Подела одељења на групе
Одељење се дели на групе приликом 
реализације: 
●  практичне наставе/учења кроз рад
Методе рада: 
●  демонстрација
●  извршење задатка
●  презентација израде радног задатка (усмено 

објашњавање поступка израде);
Место реализације наставе: 
●  Кабинет/учионица
●  Радионица
●  Градилиште

Назив модула: Демонтажа и дефектажа СУС мотора
Трајање модула: 60 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА
УПУТСТВО ЗА

 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Оспособљавање ученика 
за обављање практичних 
вештина при прегледу 
исправности грађевинске 
механизације;

●  Оспособљавање ученика 
за обављање практичних 
вештина за отклањање ситних 
кварова на машинама

●  изврши контролу количине уља у 
мотору;

●  изабере одговарајући квалитет уља 
према упутству; 

●  изабере одговарајући алат и опрему;
●  замени или допуни уље;
●  изврши контролу одговарајућих 

филтера и по потреби их замени;
●  преконтролише стање исправности 

система црева на машини;
●  изабере одговарајуће црево отпорно 

на горива и одговарајућу дужину и 
изврши замену;

●  изврши контролу главе мотора;
●  изврши замену цилиндарских 

кошуљица;
●  изврши замену дихтунга картера;
●  отклони кварове код клипа и 

осовинице клипа;
●  изврши ситне оправке машине на 

лицу места

●  Замена уља у мотору;
●  Замена филтера;
●  Замена клинастост каиша;
●  Контрола и одстрањивање ваздуха из 

система за напајање горива;
●  Замена свећица, црева (за гориво, за 

хидраулику...),антифриза;
●  Контрола главе мотора и отклањање кварова;
●  Кварови цилиндарског блока,
●  Контрола исправности клипова, коленастих 

вратила
●  Проналажење и отклањање ситних кварова

На почетку програма ученике упознати са 
циљем/циљевима и исходима, планом и 
начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
●  практична настава/учење кроз рад 
Подела одељења на групе
Одељење се дели на групе приликом 
реализације: 
●  практичне наставе/учења кроз рад
Методе рада: 
●  демонстрација
●  извршење задатка
●  презентација израде радног задатка (усмено 

објашњавање поступка израде);
Место реализације наставе: 
●  Радионица
●  Погон
●  Градилиште
Препоруке за реализацију наставе
●  Практична настава/учење кроз рад се 

одвија на школском полигону, градилиштима 
и погонима на конкретним (реалним) 
машинама. У случају да школа поседује 
одређене типове машина– полигон 
механизације (тренинг центар) потребно 
је одредити колико времена ће ученици 
провести у компанијама на практичној 
настави.

●  Сваку машину контролише наставник 
практичне наставе/инструктор учења кроз 
рад

●   Наставник практичне наставе/инструктор 
проверава да ли је послодавац извршио 
процену ризика на радном месту на коме 
ради млади и да ли је извео уводну обуку 
младих о безбедности и здрављу на раду

Оцењивање
 Вредновање остварености исхода вршити 
кроз: 
●  Континуално праћење достигнутих исхода и 

нивоа постигнутих компетенција
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Назив модула: Демонтажа и дефектажа помоћних уређаја
Трајање модула: 60 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА
УПУТСТВО ЗА

 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Оспособљавање ученика 
за обављање практичних 
вештина при прегледу 
исправности грађевинске 
механизације;

●  Оспособљавање ученика 
за обављање практичних 
вештина за отклањање ситних 
кварова на машинама

●  Провери исправност уређаја за 
упаљење смеше код ото-мотора;

●  Провери исправност уређаја за 
подмазивање;

●  Провери исправност уређаја за 
стартовање мотора (електропокретач-
анласер);

●  Провери исправност уређаја за 
хлађење мотора (делови и компоненте 
уређаја).

●  Провери исправност уређаја за 
производњу електричне енергије 
(алтернатор, регулатори напона). 

●  Провери исправност уређај за 
напајање горивом код ото-мотора. 

●  Провери исправност уређаја за 
напајање горивом код дизел-мотора 

●  Расклопи поједине делове помоћних 
мотора са унутрашњим сагоревањем

●  Изврши замену дотрајалих делова

●  Одржавање и поправке помоћних уређаја код 
мотора са унутрашњим сагоревањем. 

●  Одржавање и поправке помоћних уређаја код 
ото-мотора.

●  Одржавање и поправке помоћних уређаја код 
дизел-мотора. 

●  Утврђивање једноставних кварова код 
свих врста помоћних уређаја мотора са 
унутрашњим сагоревањем. 

●  Расклапање делова помоћних уређаја мотора 
са унутрашњим сагоревањем. 

●  Замена дотрајалих делова код свих врста 
помоћних уређаја мотора са унутрашњим 
сагоревањем

На почетку програма ученике упознати са 
циљем/циљевима и исходима, планом и 
начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
●  практична настава/учење кроз рад 
Подела одељења на групе
Одељење се дели на групе приликом 
реализације: 
●  практичне наставе/учења кроз рад
Методе рада: 
●  демонстрација
●  извршење задатка
●  презентација израде радног задатка (усмено 

објашњавање поступка израде);
Место реализације наставе: 
●  Радионица
●  Погон
●  Градилиште
Препоруке за реализацију наставе
●  Практична настава/учење кроз рад се 

одвија на школском полигону, градилиштима 
и погонима на конкретним (реалним) 
машинама. У случају да школа поседује 
одређене типове машина– полигон 
механизације (тренинг центар) потребно 
је одредити колико времена ће ученици 
провести у компанијама на практичној 
настави.

●  Сваку машину контролише наставник 
практичне наставе/инструктор учења кроз 
рад

●   Наставник практичне наставе/инструктор 
проверава да ли је послодавац извршио 
процену ризика на радном месту на коме 
ради млади и да ли је извео уводну обуку 
младих о безбедности и здрављу на раду

Оцењивање
 Вредновање остварености исхода вршити 
кроз: 
●  Континуално праћење достигнутих исхода и 

нивоа постигнутих компетенција

Назив модула: Оправка и одржавање СУС мотора
Трајање модула: 60 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА
УПУТСТВО ЗА

 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Оспособљавање ученика 
за обављање практичних 
вештина при прегледу 
исправности грађевинске 
механизације;

●  Оспособљавање ученика 
за обављање практичних 
вештина за отклањање ситних 
кварова на машинама

●  изврши контролу количине уља у 
мотору;

●  изабере одговарајући квалитет уља 
према упутству; 

●  изабере одговарајући алат и опрему;
●  замени или допуни уље;
●  изврши контролу одговарајућих 

филтера и по потреби их замени;
●  преконтролише стање исправности 

система црева на машини;
●  изабере одговарајуће црево отпорно 

на горива и одговарајућу дужину и 
изврши замену;

●  изврши контролу главе мотора;
●  изврши замену цилиндарских 

кошуљица;
●  изврши замену дихтунга картера;
●  отклони кварове код клипа и 

осовинице клипа;
●  изврши ситне оправке машине на 

лицу места

●  Замена уља у мотору;
●  Замена филтера;
●  Замена клинастост каиша;
●  Контрола и одстрањивање ваздуха из 

система за напајање горива;
●  Замена свећица, црева (за гориво, за 

хидраулику...), антифриза;
●  Контрола главе мотора и отклањање кварова;
●  Кварови цилиндарског блока,
●  Контрола исправности клипова, коленастих 

вратила
●  Проналажење и отклањање ситних кварова

На почетку програма ученике упознати са 
циљем/циљевима и исходима, планом и 
начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
●  практична настава/учење кроз рад 
Подела одељења на групе
Одељење се дели на групе приликом 
реализације: 
●  практичне наставе/учења кроз рад
Методе рада: 
●  демонстрација
●  извршење задатка
●  презентација израде радног задатка (усмено 

објашњавање поступка израде);
Место реализације наставе: 
●  Радионица
●  Погон
●  Градилиште
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Препоруке за реализацију наставе
●  Практична настава/учење кроз рад се 

одвија на школском полигону, градилиштима 
и погонима на конкретним (реалним) 
машинама. У случају да школа поседује 
одређене типове машина– полигон 
механизације (тренинг центар) потребно 
је одредити колико времена ће ученици 
провести у компанијама на практичној 
настави.

●  Сваку машину контролише наставник 
практичне наставе/инструктор учења кроз 
рад

●   Наставник практичне наставе/инструктор 
проверава да ли је послодавац извршио 
процену ризика на радном месту на коме 
ради млади и да ли је извео уводну обуку 
младих о безбедности и здрављу на раду

●  Блок настава се искључиво изводи на 
градилиштима и у компанијама, ученици 
се упознају са организационом структуром 
компанија, градилишта као и одговарајућим 
погонима 

Оцењивање
 Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
●  Континуално праћење достигнутих исхода и 

нивоа постигнутих компетенција

РАЗРЕД: ДРУГИ
Назив модула: Обука на возилима са точковима
Трајање модула: 30 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА
УПУТСТВО ЗА

 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  • Оспособљавање ученика за 
управљање моторним возилом 
„Б” категорије

●  управља моторним возилом „ Б“ 
категорије на полигону;

●  Провера и припрема возила за безбедно 
учествовање у саобраћају на путу;

●  Употреба команди и уређаја возила;
●   извођење прописаних радњи возилом на 

уређеном полигону;
●  Увежбавања радњи возилом и поступање 

возача у различитим саобраћајним 
ситуацијама. У оквиру полигонске вожње

На почетку програма ученике упознати са 
циљем/циљевима и исходима, планом и 
начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
●  практична настава/учење кроз рад 
Подела одељења на групе
Одељење се дели на групе приликом 
реализације: 
●  практичне наставе/учења кроз рад
Методе рада: 
●  демонстрација
●  извршење задатка
●  презентација израде радног задатка (усмено 

објашњавање поступка израде);
Место реализације наставе: 
●  Кабинет са тренажерима или/и
●  Полигон
Препоруке за реализацију наставе
●  Уколико школа располаже тренажером, 

ученици се прво обучавају на њему, па 
прелазе на полигонску вожњу

Оцењивање
 Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
●  Континуално праћење достигнутих исхода и 

нивоа постигнутих компетенција

Назив модула: Контрола и одржавање исправности уређаја машина
Трајање модула: 30 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА
УПУТСТВО ЗА

 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Оспособљавање ученика 
за обављање практичних 
вештина при прегледу 
исправности уређаја 
механизације;

●  Оспособљавање ученика 
за обављање практичних 
вештина за отклањање ситних 
кварова на уређајима машина

●  рукује и изврши ситне оправке 
на: спојницама, мењачима, 
карданским вратилима, редукторима, 
преносником;

●  одржава и изврши ситне оправке на : 
управљачком механизму са пужним 
преносником, управљачком механизму 
са зупчастом летвом и управљачком 
механизму са серво-уређајем;

●  подеси геометрију точкова;
●  одржава и изврши ситне оправке 

на спојничком, диференцијалном, 
гусеничком механизмом;

●  Контрола функционисања склопова за 
пренос снаге;

●  Одржавање и отклањање кварова који се 
јављају на склоповима за пренос снаге; 

●  Контрола и одржавање управљачких 
механизама грађевинских машина на 
точковима;

●  Контрола и одржавање управљачких 
механизама грађевинских машина на 
гусеницама;

●  Одржавање и отклањање кварова система за 
кочење грађевинских машина 

●  Одржавање и отклањање кварова система 
уљне хидраулике

На почетку програма ученике упознати са 
циљем/циљевима и исходима, планом и 
начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
●  практична настава/учење кроз рад 
Подела одељења на групе
Одељење се дели на групе приликом 
реализације: 
●  практичне наставе/учења кроз рад
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●  одржава и изврши ситне поправке 
на уређају за затезање гусеничког 
ланца и планетарним управљачким 
механизмом;

●  одржава и изврши ситне оправке 
радне, помоћне и паркинг кочнице, 
механичке, хидростатичке, пнеуматске 
и комбиноване кочнице, кочнице 
са добошем, кочнице са диском и 
електромагнетне кочнице;

●  одржава и изврши ситне поправке 
система уљне хидраулике;

●  отклони ваздух из система;
●  замени хидраулични цевовод.

Методе рада: 
●  демонстрација
●  извршење задатка
●  презентација израде радног задатка (усмено 

објашњавање поступка израде);
Место реализације наставе: 
●  Радионица
●  Градилиште
Препоруке за реализацију наставе
●  Практична настава/учење кроз рад се 

одвија на школском полигону, градилиштима 
и погонима на конкретним (реалним) 
машинама. У случају да школа поседује 
одређене типове машина – полигон 
механизације (тренинг центар) потребно 
је одредити колико времена ће ученици 
провести у компанијама на практичној 
настави.

●  Сваку машину контролише наставник 
практичне наставе/инструктор учења кроз 
рад

●   Наставник практичне наставе/инструктор 
проверава да ли је послодавац извршио 
процену ризика на радном месту на коме 
ради млади и да ли је извео уводну обуку 
младих о безбедности и здрављу на раду

●  Блок настава се искључиво изводи на 
градилиштима и у компанијама, кроз 
њу се на конкретним радним задацима 
синтетишу знања и вештине постигнуте кроз 
појединачне практичне вежбе.

Оцењивање
 Вредновање остварености исхода вршити 
кроз: 
●  Континуално праћење достигнутих исхода и 

нивоа постигнутих компетенција

Назив модула: Руковање багерима
Трајање модула: 150 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА
УПУТСТВО ЗА

 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Оспособљавање ученика за 
руковање багерима

●  изврши преглед машине пре почетка 
рада, прегледа уље у мотору, 
хидраулично уље у резервоару као и 
гориво у резервоару

●  подмаже одређене делове користећи 
књигу за одржавање

●  води евиденцију о извршеној 
контроли, запаженим кваровима и 
раду машине

●  окреће горњи строј багера;
●  подиже, спушта и маневрише стрелом 

багера;
●  маневрише (отвара, затвара) кашику 

багера; 
●  наштелује гусенице према подлози по 

којој се креће машина;
●  стабилизује машину на месту рада;
●  зарије кашику у земљане, материјале;
●  напуни кашику, подигне стрелу 

и празни ископани материјал у 
транспортно средство или предвиђено 
место одлагања;

●  прати рад машине у току рада као и 
инструмент таблу;

●  паркира машину и обезбеди је на 
прописан начин;

●  користи мере заштите на раду са 
машином, као и заштитну опрему коју 
је дужан да носи

●  Преглед машине пре почетка рада
●  Вођење евиденције о уоченим кваровима и 

отклањање лакших кварова;
●  Извођење операција у месту;
●  Стабилизација на месту рада;
●  Извођење операција приликом ископа и 

истовара земљаних материјала;
●  Контрола рада машине у току рада
●  Паркирање багера и његово обезбеђење;
●  Преглед машине по завршетку рада, 

чишћење, прање и подмазивање

На почетку програма ученике упознати са 
циљем/циљевима и исходима, планом и 
начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
●  практична настава/учење кроз рад 
Подела одељења на групе
Одељење се дели на групе приликом 
реализације: 
●  практичне наставе/учења кроз рад
Методе рада: 
●  демонстрација
●  извршење задатка
●  решавање проблема и конкретних ситуација 

из праксе
Место реализације наставе: 
●  Радионица
●  Погон
●  Градилиште
Препоруке за реализацију наставе
●  Практична настава/учење кроз рад се 

одвија на школском полигону, градилиштима 
и погонима на конкретним (реалним) 
машинама. У случају да школа поседује 
одређене типове машина– полигон 
механизације (тренинг центар) потребно 
је одредити колико времена ће ученици 
провести у компанијама на практичној 
настави.

●  Сваку машину контролише наставник 
практичне наставе/инструктор учења кроз 
рад

●   Наставник практичне наставе/инструктор 
проверава да ли је послодавац извршио 
процену ризика на радном месту на коме 
ради млади и да ли је извео уводну обуку 
младих о безбедности и здрављу на раду
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●  Блок настава се искључиво изводи на 
градилиштима и у компанијама, кроз 
њу се на конкретним радним задацима 
синтетишу знања и вештине постигнуте кроз 
појединачне практичне вежбе.

Оцењивање
 Вредновање остварености исхода вршити 
кроз: 
●  Континуално праћење достигнутих исхода и 

нивоа постигнутих компетенција

Назив модула: Руковање дозерима
Трајање модула: 60 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА
УПУТСТВО ЗА

 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Оспособљавање ученика за 
руковање дозерима

●  провери системе за хидраулику, мотор, 
гусенице;

●  води евиденцију о уоченим кваровима 
и отклања лакше кварове

●  прегледа количину горива, уље 
у мотору и хидраулично уље у 
резервоару

●  подмаже делове за рад;
●  користи ручне команде за дозерску 

даску и компјутерску опрему за задату 
дубину резања и задати нагиб;

●  изврши копање, транспорт и 
разастирање земљаног материјала;

●  изврши безбедно качење других 
машина;

●  изврши извлачење/гурање других 
машина у складу са прописаним 
процедурама;

●  прати рад машине у току рада као и 
инструмент таблу;

●  паркира машину и обезбеди је на 
прописан начин;

●  користи мере заштите на раду са 
машином, као и заштитну опрему коју 
је дужан да носи

●  Преглед машине пре почетка рада
●  Управљање дозером 
●  Операције с дозерским ножем у различитим 

положајима;
●  Извлачење и гурање грађевинских машина;
●  Контрола рада машине у току рада
●  Паркирање дозера и његово обезбеђење по 

завршетку рада,
●  Преглед машине по завршетку рада, 

чишћење, прање и подмазивање

На почетку програма ученике упознати са 
циљем/циљевима и исходима, планом и 
начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
●  практична настава/учење кроз рад (30 

часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на групе приликом 
реализације: 
●  практичне наставе/учења кроз рад
Методе рада: 
●  демонстрација
●  извршење задатка
●  решавање проблема и конкретних ситуација 

из праксе
Место реализације наставе: 
●  Кабинет са тренажерима или/и
●  Полигон
Препоруке за реализацију наставе
●  Практична настава/учење кроз рад се 

одвија на школском полигону, градилиштима 
и погонима на конкретним (реалним) 
машинама. У случају да школа поседује 
одређене типове машина– полигон 
механизације (тренинг центар) потребно 
је одредити колико времена ће ученици 
провести у компанијама на практичној 
настави.

●  Сваку машину контролише наставник 
практичне наставе/инструктор учења кроз 
рад

●   Наставник практичне наставе/инструктор 
проверава да ли је послодавац извршио 
процену ризика на радном месту на коме 
ради млади и да ли је извео уводну обуку 
младих о безбедности и здрављу на раду

●  Блок настава се искључиво изводи на 
градилиштима и у компанијама, кроз 
њу се на конкретним радним задацима 
синтетишу знања и вештине постигнуте кроз 
појединачне практичне вежбе.

Оцењивање
 Вредновање остварености исхода вршити 
кроз: 
●  Континуално праћење достигнутих исхода и 

нивоа постигнутих компетенција

Назив модула: Руковање грејдерима
Трајање модула: 60 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА
УПУТСТВО ЗА

 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Оспособљавање ученика за 
руковање грејдерима

●  провери системе за хидраулику, мотор, 
гусенице;

●  води евиденцију о уоченим кваровима 
и отклања лакше кварове

●  прегледа количину горива, уље 
у мотору и хидраулично уље у 
резервоару

●  подмаже делове за рад;
●  спроводи припремне радње за 

стартовање машине;
●  припреми алат за рад;

●  Преглед машине пре почетка рада
●  Води евиденцију о уоченим кваровима и 

отклања лакше кварове
●  Управљање грејдером;
●  Руковање грејдерском даском за разастирање 

и фино планирање земљаних материјала.
●  Контрола рада машине у току рада
●  Паркирање грејдера и његово обезбеђивање 

по завршетку рада
●  Преглед машине по завршетку рада, 

чишћење, прање и подмазивање

На почетку програма ученике упознати са 
циљем/циљевима и исходима, планом и 
начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
●  практична настава/учење кроз рад (30 

часова)
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●  изврши скидање хумуса, ископавање 
са планирањем земљишта, фино 
разастирање и планирање материјала, 
-равнање и планирање косина 
испод и изнад планума, ископавање 
шкарпа, ригола, канала за одвод воде 
са коловоза, обављање послова на 
одржавању путева;

●  изврши безбедно качење других 
машина;

●  прати рад машине у току рада као и 
инструмент таблу;

●  паркира машину и обезбеди је на 
прописан начин;

●  користи мере заштите на раду са 
машином, као и заштитну опрему коју 
је дужан да носи.

Подела одељења на групе
Одељење се дели на групе приликом 
реализације: 
●  практичне наставе/учења кроз рад
Методе рада: 
●  демонстрација
●  извршење задатка
●  решавање проблема и конкретних ситуација 

из праксе
Место реализације наставе: 
●  Кабинет са тренажерима или/и
●  Полигон
Препоруке за реализацију наставе
●  Практична настава/учење кроз рад се 

одвија на школском полигону, градилиштима 
и погонима на конкретним (реалним) 
машинама. У случају да школа поседује 
одређене типове машина– полигон 
механизације (тренинг центар) потребно 
је одредити колико времена ће ученици 
провести у компанијама на практичној 
настави.

●  Сваку машину контролише наставник 
практичне наставе/инструктор учења кроз 
рад

●   Наставник практичне наставе/инструктор 
проверава да ли је послодавац извршио 
процену ризика на радном месту на коме 
ради млади и да ли је извео уводну обуку 
младих о безбедности и здрављу на раду

●  Блок настава се искључиво изводи на 
градилиштима и у компанијама, кроз 
њу се на конкретним радним задацима 
синтетишу знања и вештине постигнуте кроз 
појединачне практичне вежбе.

Оцењивање
 Вредновање остварености исхода вршити 
кроз: 
●  Континуално праћење достигнутих исхода и 

нивоа постигнутих компетенција

Назив модула: Руковање скреперима
Трајање модула: 30 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА
УПУТСТВО ЗА

 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Оспособљавање ученика за 
руковање скреперима

●  провери системе за хидраулику, мотор, 
гусенице;

●  води евиденцију о уоченим кваровима 
и отклања лакше кварове

●  прегледа количину горива, уље 
у мотору и хидраулично уље у 
резервоару;

●  подмаже делове за рад;
●  спроводи припремне радње за 

стартовање машине;
●  припреми алат за рад;
●  изврши ископ земљаног материјала и 

транспортује га на одређену локацију;
●  прати рад машине у току рада као и 

инструмент таблу;
●  паркира машину и обезбеди је на 

прописан начин;
●  користи мере заштите на раду са 

машином, као и заштитну опрему коју 
је дужан да носи.

●  Преглед машине пре почетка рада
●  Вођење евиденције о уоченим кваровима и 

отклања лакше кварове
●  Управљање скрепером;
●  Руковање скреперским кошем за ископ 

земљаног материјала;
●  Контрола рада машине у току рада
●  Паркирање скрепера и његово обезбеђивање 

по завршетку рада;
●  Преглед машине по завршетку рада, 

чишћење, прање и подмазивање

На почетку програма ученике упознати са 
циљем/циљевима и исходима, планом и 
начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
●  практична настава/учење кроз рад 
Подела одељења на групе
Одељење се дели на групе приликом 
реализације: 
●  практичне наставе/учења кроз рад
Методе рада: 
●  демонстрација
●  извршење задатка
●  решавање проблема и конкретних ситуација 

из праксе
Место реализације наставе: 
●  Кабинет са тренажерима или/и
●  Полигон
Препоруке за реализацију наставе
●  Практична настава/учење кроз рад се 

одвија на школском полигону, градилиштима 
и погонима на конкретним (реалним) 
машинама. У случају да школа поседује 
одређене типове машина– полигон 
механизације (тренинг центар) потребно 
је одредити колико времена ће ученици 
провести у компанијама на практичној 
настави.

●  Сваку машину контролише наставник 
практичне наставе/инструктор учења кроз 
рад

●   Наставник практичне наставе/инструктор 
проверава да ли је послодавац извршио 
процену ризика на радном месту на коме 
ради млади и да ли је извео уводну обуку 
младих о безбедности и здрављу на раду
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●  Блок настава се искључиво изводи на 
градилиштима и у компанијама, кроз 
њу се на конкретним радним задацима 
синтетишу знања и вештине постигнуте кроз 
појединачне практичне вежбе.

Оцењивање
 Вредновање остварености исхода вршити 
кроз: 
●  Континуално праћење достигнутих исхода и 

нивоа постигнутих компетенција

Назив модула: Руковање утоваривачима
Трајање модула: 30 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА
УПУТСТВО ЗА

 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Оспособљавање ученика за 
руковање утоваривачима

●  провери системе за хидраулику, мотор, 
гусенице;

●  води евиденцију о уоченим кваровима 
и отклања лакше кварове

●  прегледа количину горива, уље 
у мотору и хидраулично уље у 
резервоару;

●  подмаже делове за рад;
●  спроводи припремне радње за 

стартовање машине;
●  припреми алат за рад;
●  управља утоварном кашиком; 
●  маневрише утоваривачем при утовару 

и ископу земље;
●  прати рад машине у току рада као и 

инструмент таблу;
●  паркира машину и обезбеди је на 

прописан начин;
●  користи мере заштите на раду са 

машином, као и заштитну опрему коју 
је дужан да носи.

●  Преглед машине пре почетка рада
●  Води евиденцију о уоченим кваровима и 

отклања лакше кварове
●  Управљање утоваривачем и руковањем 

кашиком;
●  Контрола рада машине у току рада;
●  Паркирање утоваривача и његово 

обезбеђивање по завршетку рада;
●  Преглед машине по завршетку рада, 

чишћење, прање и подмазивање

На почетку програма ученике упознати са 
циљем/циљевима и исходима, планом и 
начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
●  практична настава/учење кроз рад 
Подела одељења на групе
Одељење се дели на групе приликом 
реализације: 
●  практичне наставе/учења кроз рад
Методе рада: 
●  демонстрација
●  извршење задатка
●  решавање проблема и конкретних ситуација 

из праксе
Место реализације наставе: 
●  Кабинет са тренажерима или/и
●  Полигон
Препоруке за реализацију наставе
●  Практична настава/учење кроз рад се 

одвија на школском полигону, градилиштима 
и погонима на конкретним (реалним) 
машинама. У случају да школа поседује 
одређене типове машина– полигон 
механизације (тренинг центар) потребно 
је одредити колико времена ће ученици 
провести у компанијама на практичној 
настави.

●  Сваку машину контролише наставник 
практичне наставе/инструктор учења кроз 
рад

●   Наставник практичне наставе/инструктор 
проверава да ли је послодавац извршио 
процену ризика на радном месту на коме 
ради млади и да ли је извео уводну обуку 
младих о безбедности и здрављу на раду

●  Блок настава се искључиво изводи на 
градилиштима и у компанијама, кроз 
њу се на конкретним радним задацима 
синтетишу знања и вештине постигнуте кроз 
појединачне практичне вежбе.

Оцењивање
 Вредновање остварености исхода вршити 
кроз: 
●  Континуално праћење достигнутих исхода и 

нивоа постигнутих компетенција

Назив модула: Руковање ваљцима
Трајање модула: 30 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА
УПУТСТВО ЗА

 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Оспособљавање ученика за 
руковање ваљцима

●  провери системе за хидраулику, мотор, 
гусенице;

●  води евиденцију о уоченим кваровима 
и отклања лакше кварове

●  прегледа количину горива, уље 
у мотору и хидраулично уље у 
резервоару;

●  прегледа резервоар са водом за 
квашење и испирање ваљка;

●  подмаже делове за рад;
●  спроводи припремне радње за 

стартовање машине;

●  Преглед машине пре почетка рада
●  Води евиденцију о уоченим кваровима и 

отклања лакше кварове
●  Управљање ваљком;
●  Контрола рада машине у току рада;
●  Паркирање утоваривача и његово 

обезбеђивање по завршетку рада;
●  Преглед машине по завршетку рада, 

чишћење, прање и подмазивање

На почетку програма ученике упознати са 
циљем/циљевима и исходима, планом и 
начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
●  практична настава/учење кроз рад 
Подела одељења на групе
Одељење се дели на групе приликом 
реализације: 
●  практичне наставе/учења кроз рад
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●  припреми алат за рад;
●  користи ручне команде за дозерску 

даску и компјутерску опрему за задату 
дубину резања и задати нагиб;

●  изврши сабијање земљаних и 
битуменских материјала;

●  изврши безбедно качење других 
машина;

●  изврши извлачење/гурање других 
машина у складу са прописаним 
процедурама;

●  прати рад машине у току рада као и 
инструмент таблу;

●  паркира машину и обезбеди је на 
прописан начин;

●  користи мере заштите на раду са 
машином, као и заштитну опрему коју 
је дужан да носи

Методе рада: 
●  демонстрација
●  извршење задатка
●  решавање проблема и конкретних ситуација 

из праксе
Место реализације наставе: 
●  Кабинет са тренажерима или/и
●  Полигон
Препоруке за реализацију наставе
●  Практична настава/учење кроз рад се 

одвија на школском полигону, градилиштима 
и погонима на конкретним (реалним) 
машинама. У случају да школа поседује 
одређене типове машина– полигон 
механизације (тренинг центар) потребно 
је одредити колико времена ће ученици 
провести у компанијама на практичној 
настави.

●  Сваку машину контролише наставник 
практичне наставе/инструктор учења кроз 
рад

●   Наставник практичне наставе/инструктор 
проверава да ли је послодавац извршио 
процену ризика на радном месту на коме 
ради млади и да ли је извео уводну обуку 
младих о безбедности и здрављу на раду

●  Блок настава се искључиво изводи на 
градилиштима и у компанијама, кроз 
њу се на конкретним радним задацима 
синтетишу знања и вештине постигнуте кроз 
појединачне практичне вежбе.

Оцењивање
 Вредновање остварености исхода вршити 
кроз: 
●  Континуално праћење достигнутих исхода и 

нивоа постигнутих компетенција

РАЗРЕД: ТРЕЋИ
Назив модула: Руковање аутомешалицама
Трајање модула: 30 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА
УПУТСТВО ЗА

 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Оспособљавање ученика за 
руковање аутомешалицама

●  изврши контролу пре почетка рада;
●  рукује аутомешалицом;
●  напуни бубањ аутомешалице;
●  празни бубањ аутомешалице;
●  очисти и опере аутомешалицу по 

завршетку пражњења бетона;
●  користи мере заштите на раду са 

машином, као и заштитну опрему коју 
је дужан да носи

●  Преглед машине пре почетка рада
●  Руковање са аутомешалицом
●  Контрола у току рада и праћење инструмент 

табле
●  Пуњење и пражњење бубња мешалице
●  Чишћење и прање мешалице по завршетку 

рада

На почетку програма ученике упознати са 
циљем/циљевима и исходима, планом и 
начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
●  практична настава/учење кроз рад 
Подела одељења на групе
Одељење се дели на групе приликом 
реализације: 
●  практичне наставе/учења кроз рад
Методе рада: 
●  демонстрација
●  извршење задатка
●  решавање проблема и конкретних ситуација 

из праксе
Место реализације наставе: 
●  Радионица
●  Градилиште
Препоруке за реализацију наставе
●  Практична настава/учење кроз рад се 

одвија на школском полигону, градилиштима 
и погонима на конкретним (реалним) 
машинама. У случају да школа поседује 
одређене типове машина– полигон 
механизације (тренинг центар) потребно 
је одредити колико времена ће ученици 
провести у компанијама на практичној 
настави.

●  Сваку машину контролише наставник 
практичне наставе/инструктор учења кроз 
рад

●   Наставник практичне наставе/инструктор 
проверава да ли је послодавац извршио 
процену ризика на радном месту на коме 
ради млади и да ли је извео уводну обуку 
младих о безбедности и здрављу на раду
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●  Блок настава се искључиво изводи на 
градилиштима и у компанијама, кроз 
њу се на конкретним радним задацима 
синтетишу знања и вештине постигнуте кроз 
појединачне практичне вежбе.

Оцењивање
 Вредновање остварености исхода вршити 
кроз: 
●  Континуално праћење достигнутих исхода и 

нивоа постигнутих компетенција

Назив модула: Руковање пумпом за бетон
Трајање модула: 30 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА
УПУТСТВО ЗА
 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Оспособљавање ученика за 
руковање пумпама за бетон

●  изврши контролу пумпе пре почетка 
рада;

●  рукује пумпама за бетон;
●  напуни кош пумпе за бетон;
●  празни кош пумпе;
●  очисти и опере пумпу за бетон по 

завршетку пражњења бетона;
●  спакује пумпу и припреми је за 

транспорт
●  користи мере заштите на раду са 

машином, као и заштитну опрему коју 
је дужан да носи.

●  Преглед пумпе пре почетка рада;
●  Руковање са пумпом за бетон;
●  Постављање пумпе на место истовара бетона 

са стабилизаторима;
●  Распакивање пумпе;
●  Контрола у току рада;
●  Чишћење и прање пумпе по завршетку рада;
●  Транспорт пумпе

На почетку програма ученике упознати са 
циљем/циљевима и исходима, планом и 
начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
●  практична настава/учење кроз рад 
Подела одељења на групе
Одељење се дели на групе приликом 
реализације: 
●  практичне наставе/учења кроз рад
Методе рада: 
●  демонстрација
●  извршење задатка
●  решавање проблема и конкретних ситуација 

из праксе
Место реализације наставе: 
●  Кабинет са тренажерима или/и
●  Полигон
Препоруке за реализацију наставе
●  Практична настава/учење кроз рад се 

одвија на школском полигону, градилиштима 
и погонима на конкретним (реалним) 
машинама. У случају да школа поседује 
одређене типове машина– полигон 
механизације (тренинг центар) потребно 
је одредити колико времена ће ученици 
провести у компанијама на практичној 
настави.

●  Сваку машину контролише наставник 
практичне наставе/инструктор учења кроз 
рад

●   Наставник практичне наставе/инструктор 
проверава да ли је послодавац извршио 
процену ризика на радном месту на коме 
ради млади и да ли је извео уводну обуку 
младих о безбедности и здрављу на раду

●  Блок настава се искључиво изводи на 
градилиштима и у компанијама, кроз 
њу се на конкретним радним задацима 
синтетишу знања и вештине постигнуте кроз 
појединачне практичне вежбе.

Оцењивање
 Вредновање остварености исхода вршити 
кроз: 
●  Континуално праћење достигнутих исхода и 

нивоа постигнутих компетенција

Назив модула: Руковање уређајима за сабијање бетона
Трајање модула: 30 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА
УПУТСТВО ЗА

 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Оспособљавање ученика 
за руковање уређајима за 
сабијање бетона

●  изврши контролу вибратора пре 
почетка рада;

●  рукује уређајима за сабијање бетона;
●  постави вибратор на место сабијања 

бетона;
●  изврши сабијање бетона према 

прописаној процедури;
●  користи мере заштите на раду са 

машином, као и заштитну опрему коју 
је дужан да носи.

●  Преглед вибратора за бетон пре почетка рада
●  Руковање са вибратором за сабијање бетона
●  Постављање вибратора на место сабијања 

бетона 
●  Контрола у току рада
●  Чишћење и прање вибратора за сабијање 

бетона по завршетку рада

На почетку програма ученике упознати са 
циљем/циљевима и исходима, планом и 
начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
●  практична настава/учење кроз рад 
Подела одељења на групе
Одељење се дели на групе приликом 
реализације: 
●  практичне наставе/учења кроз рад
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Методе рада: 
●  демонстрација
●  извршење задатка
●  решавање проблема и конкретних ситуација 

из праксе
Место реализације наставе: 
●  Кабинет са тренажерима или/и
●  Полигон
Препоруке за реализацију наставе
●  Практична настава/учење кроз рад се 

одвија на школском полигону, градилиштима 
и погонима на конкретним (реалним) 
машинама. У случају да школа поседује 
одређене типове машина– полигон 
механизације (тренинг центар) потребно 
је одредити колико времена ће ученици 
провести у компанијама на практичној 
настави.

●  Сваку машину контролише наставник 
практичне наставе/инструктор учења кроз 
рад

●   Наставник практичне наставе/инструктор 
проверава да ли је послодавац извршио 
процену ризика на радном месту на коме 
ради млади и да ли је извео уводну обуку 
младих о безбедности и здрављу на раду

●  Блок настава се искључиво изводи на 
градилиштима и у компанијама, кроз 
њу се на конкретним радним задацима 
синтетишу знања и вештине постигнуте кроз 
појединачне практичне вежбе.

Оцењивање
 Вредновање остварености исхода вршити 
кроз: 
●  Континуално праћење достигнутих исхода и 

нивоа постигнутих компетенција

Назив модула: Машине за глодање – фрезовање асфалта
Трајање модула: 30 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА
УПУТСТВО ЗА

 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Оспособљавање ученика 
за руковање машинама за 
глодање асфалта

●  изврши контролу фрезе пре почетка 
рада (прегледа уље у мотору, гориво, 
плин у боцама, елеватор, грејаче и 
ножеве);

●  рукује фрезом за глодање асфалта;
●  изврши припрему за рад;
●  упали инфрацрвене грејаче;
●  спусти ножеве на дубину резања;
●  прати рад машине у току рада;
●  очисти и опере машину по завршетку 

рада;
●  користи мере заштите на раду са 

машином, као и заштитну опрему коју 
је дужан да носи.

●  Преглед машине пре почетка рада;
●  Руковање са фрезом;
●  Постављање фрезе на место рада и припрема 

машине за рад;
●  Рад са фрезом;
●  Контрола машине у току рада;
●  Преглед, чишћење и прање фрезе по 

завршетку рада;
●  Паковање фрезе за транспорт.

 На почетку програма ученике упознати 
са циљем/циљевима и исходима, планом и 
начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
●  практична настава/учење кроз рад 
Подела одељења на групе
Одељење се дели на групе приликом 
реализације: 
●  практичне наставе/учења кроз рад
Методе рада: 
●  демонстрација
●  извршење задатка
●  решавање проблема и конкретних ситуација 

из праксе
Место реализације наставе: 
●  Радионица
●  Градилиште
Препоруке за реализацију наставе
●  Практична настава/учење кроз рад се 

одвија на школском полигону, градилиштима 
и погонима на конкретним (реалним) 
машинама. У случају да школа поседује 
одређене типове машина– полигон 
механизације (тренинг центар) потребно 
је одредити колико времена ће ученици 
провести у компанијама на практичној 
настави.

●  Сваку машину контролише наставник 
практичне наставе/инструктор учења кроз 
рад

●   Наставник практичне наставе/инструктор 
проверава да ли је послодавац извршио 
процену ризика на радном месту на коме 
ради млади и да ли је извео уводну обуку 
младих о безбедности и здрављу на раду
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●  Блок настава се искључиво изводи на 
градилиштима и у компанијама, кроз 
њу се на конкретним радним задацима 
синтетишу знања и вештине постигнуте кроз 
појединачне практичне вежбе.

Оцењивање
 Вредновање остварености исхода вршити 
кроз: 
●  Континуално праћење достигнутих исхода и 

нивоа постигнутих компетенција

Назив модула: Машине за уграђивање асфалта
Трајање модула: 60 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити 
у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА
УПУТСТВО ЗА
 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  оспособљавање ученика 
за руковање машинама за 
уграђивање асфалта

●  изврши контролу финишера пре 
почетка рада (прегледа уље у мотору, 
гориво, плин у боцама, кош за пријем 
асфалта, грејаче, нож и пеглу за 
равњање асфалта и разастирање 
асфалта;

●  рукује финишером за уграђивање 
асфалта;

●  машину припреми за рад;
●  упали инфрацрвене грејаче;
●  спусти нож и даску за разастирање и 

пеглање асфалта;
●  прати рад машине у току рада;
●  очисти и опере машину по завршетку 

рада;
●  користи мере заштите на раду са 

машином, као и заштитну опрему коју 
је дужан да носи

●  Преглед машине пре почетка рада
●  Руковање финишером
●  Постављање финишера на место рада и 

припрема машине за рад
●  Рад са финишером
●  Постављање ножа и пегле на задате висине и 

нагиб као и разастирача на задату ширину
●  Контрола машине у току рада
●  Чишћење и прање финишера по завршетку 

рада
●  Паковање финишера за транспорт

 На почетку програма ученике упознати 
са циљем/циљевима и исходима, планом и 
начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
●  практична настава/учење кроз рад 
Подела одељења на групе
Одељење се дели на групе приликом 
реализације: 
●  практичне наставе/учења кроз рад
Методе рада: 
●  демонстрација
●  извршење задатка
●  решавање проблема и конкретних ситуација 

из праксе
Место реализације наставе: 
●  полигон
●  градилиште
Препоруке за реализацију наставе
●  Практична настава/учење кроз рад се 

одвија на школском полигону, градилиштима 
и погонима на конкретним (реалним) 
машинама. У случају да школа поседује 
одређене типове машина– полигон 
механизације (тренинг центар) потребно 
је одредити колико времена ће ученици 
провести у компанијама на практичној 
настави.

●  Сваку машину контролише наставник 
практичне наставе/инструктор учења кроз 
рад

●   Наставник практичне наставе/инструктор 
проверава да ли је послодавац извршио 
процену ризика на радном месту на коме 
ради млади и да ли је извео уводну обуку 
младих о безбедности и здрављу на раду

●  Блок настава се искључиво изводи на 
градилиштима и у компанијама, кроз 
њу се на конкретним радним задацима 
синтетишу знања и вештине постигнуте кроз 
појединачне практичне вежбе

●  .Оцењивање
 Вредновање остварености исхода вршити 
кроз: 
●  Континуално праћење достигнутих исхода и 

нивоа постигнутих компетенција

Назив модула: Руковање виљушкарима
Трајање модула: 30 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА
УПУТСТВО ЗА

 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  изврши контролу виљушкара пре 
почетка рада(контролу уља, количину 
горива, напуњености акумулатора, 
точкове, телескоп и виљушке)

●  рукује виљушкаром
●  машину припреми за рад 
●  преузме терет, превезе до одредишта, 

спусти и подигне виљушке
●  прати рад машине у току рада
●  прегледа машину по завршетку рада

●  Преглед Виљушкара пре почетка рада
●  Евиденција о уоченим кваровима и отклања 

лакше кварове
●  Управљање и руковање 
●  Истовар и утовар комадног материјала 
●  Контрола рада машине у току рада
●  Паркирање виљушкара и обезбеђење;
●  Преглед машине по завршетку рада

На почетку програма ученике упознати са 
циљем/циљевима и исходима, планом и 
начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
●  практична настава/учење кроз рад 
Подела одељења на групе
Одељење се дели на групе приликом 
реализације: 
●  практичне наставе/учења кроз рад
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●  користи мере безбедности и заштите 
на раду са виљушкаром, као и 
заштитну опрему коју је дужан да 
носи

Методе рада: 
●  демонстрација
●  извршење задатка
●  решавање проблема и конкретних ситуација 

из праксе
Место реализације наставе: 
●  Радионица
●  Градилиште
Препоруке за реализацију наставе
●  Практична настава/учење кроз рад се 

одвија на школском полигону, градилиштима 
и погонима на конкретним (реалним) 
машинама. У случају да школа поседује 
одређене типове машина– полигон 
механизације (тренинг центар) потребно 
је одредити колико времена ће ученици 
провести у компанијама на практичној 
настави.

●  Сваку машину контролише наставник 
практичне наставе/инструктор учења кроз 
рад

●   Наставник практичне наставе/инструктор 
проверава да ли је послодавац извршио 
процену ризика на радном месту на коме 
ради млади и да ли је извео уводну обуку 
младих о безбедности и здрављу на раду

●  Блок настава се искључиво изводи на 
градилиштима и у компанијама, кроз 
њу се на конкретним радним задацима 
синтетишу знања и вештине постигнуте кроз 
појединачне практичне вежбе.

Оцењивање
 Вредновање остварености исхода вршити 
кроз: 
●  Континуално праћење достигнутих исхода и 

нивоа постигнутих компетенција

Назив модула: Руковање крановима
Трајање модула: 60 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
 ИСХОДИМОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити 
у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА
УПУТСТВО ЗА

 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Оспособљавање ученика за 
руковање крановима

●  изврши контролу крана пре почетка 
рада (уље у мотору, уљну хидраулику 
и хидраулично уље у резервоару, 
количину горива, калеме, котураче и 
сајле);

●  рукује краном;
●  припреми кран за рад;
●  преузме терет, подигне и спусти на 

одређено место;
●  прати сигнале које даје сигналиста са 

видног места;
●  прати рад крана у току рада;
●  прегледа кран по завршетку рада
●  примењује и поштује прописану скалу 

јачине Бофорове скале;
●  користи с мере безбедности и заштите 

на раду са краном, као и заштитну 
опрему коју је дужан да носи

●  Преглед крана пре почетка рада;
●  Евиденција о уоченим кваровима;
●  Руковање краном помоћу команди;
●  Дизање, спуштање и премештање 

грађевинског материјала;
●  Контрола рада крана у току рада;
●  Рад према сигналима сигналисте при раду 

крана;
●  Заустављање крана и његово обезбеђење;
●  Преглед крана по завршетку рада.

 На почетку програма ученике упознати 
са циљем/циљевима и исходима, планом и 
начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
●  практична настава/учење кроз рад 
Подела одељења на групе
Одељење се дели на групе приликом 
реализације: 
●  практичне наставе/учења кроз рад
Методе рада: 
●  демонстрација
●  извршење задатка
●  решавање проблема и конкретних ситуација 

из праксе
Место реализације наставе: 
●  полигон
●  градилиште
Препоруке за реализацију наставе
●  Практична настава/учење кроз рад се 

одвија на школском полигону, градилиштима 
и погонима на конкретним (реалним) 
машинама. У случају да школа поседује 
одређене типове машина – полигон 
механизације (тренинг центар) потребно 
је одредити колико времена ће ученици 
провести у компанијама на практичној 
настави.

●  Сваку машину контролише наставник 
практичне наставе/инструктор учења кроз 
рад

●   Наставник практичне наставе/инструктор 
проверава да ли је послодавац извршио 
процену ризика на радном месту на коме 
ради млади и да ли је извео уводну обуку 
младих о безбедности и здрављу на раду



29. јул 2019.  ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИК Број 10 – Страна 295

●  Блок настава се искључиво изводи на 
градилиштима и у компанијама, кроз 
њу се на конкретним радним задацима 
синтетишу знања и вештине постигнуте кроз 
појединачне практичне вежбе.

Оцењивање
 Вредновање остварености исхода вршити 
кроз: 
●  Континуално праћење достигнутих исхода и 

нивоа постигнутих компетенција

Назив модула: Руковање аутодизалицом
Трајање модула: 60 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИМОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити 
у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА
УПУТСТВО ЗА
 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Оспособљавање ученика за 
руковање аутодизалицама

●  изврши контролу аутодизалице пре 
почетка рада (уље у мотору, уљну 
хидраулику и хидраулично уље у 
резервоару, количину горива, калеме, 
котураче и сајле);

●  рукује аутодизалицом;
●  припреми аутодизалицу за рад;
●  преузме терет, подигне и спусти на 

одређено место;
●  прати сигнале које даје сигналиста са 

видног места;
●  прати рад аутодизалице у току рада;
●  прегледа аутодизалицу по завршетку 

рада
●  примењује и поштује прописану скалу 

јачине Бофорове скале;
●  користи мере безбедности и заштите 

на раду са краном, 
●  користи заштитну опрему при раду 

са краном

●  Преглед ауто дизалице пре почетка рада;
●  Евиденција о уоченим кваровима;
●  Руковање аутодизалицом;
●  Поставља аутодизалицу за безбедно 

подизање терета
●  Дизање, спуштање и премештање 

грађевинског материјала
●  Контрола рада аутодизалице у току рада
●  Рад према сигналима сигналисте при раду 

крана;
●  Заустављање аутодизалице и његово 

обезбеђење;
●  Преглед аутодизалице по завршетку рада.

 На почетку програма ученике упознати 
са циљем/циљевима и исходима, планом и 
начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
●  практична настава/учење кроз рад 
Подела одељења на групе
Одељење се дели на групе приликом 
реализације: 
●  практичне наставе/учења кроз рад
Методе рада: 
●  демонстрација
●  извршење задатка
●  решавање проблема и конкретних ситуација 

из праксе
Место реализације наставе: 
●  полигон
●  погон
●  градилиште
Препоруке за реализацију наставе
●  Практична настава/учење кроз рад се 

одвија на школском полигону, градилиштима 
и погонима на конкретним (реалним) 
машинама. У случају да школа поседује 
одређене типове машина– полигон 
механизације (тренинг центар) потребно 
је одредити колико времена ће ученици 
провести у компанијама на практичној 
настави.

●  Сваку машину контролише наставник 
практичне наставе/инструктор учења кроз 
рад

●   Наставник практичне наставе/инструктор 
проверава да ли је послодавац извршио 
процену ризика на радном месту на коме 
ради млади и да ли је извео уводну обуку 
младих о безбедности и здрављу на раду

●  Блок настава се искључиво изводи на 
градилиштима и у компанијама, кроз 
њу се на конкретним радним задацима 
синтетишу знања и вештине постигнуте кроз 
појединачне практичне вежбе.

Оцењивање
 Вредновање остварености исхода вршити 
кроз: 
●  Континуално праћење достигнутих исхода и 

нивоа постигнутих компетенција

Назив модула: Техничка експлоатација и одржавање грађевинских машина
Трајање модула: 60 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА
УПУТСТВО ЗА

 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  користи техничко упутство за 
руковање и одржавање машине и 
примењује исто;

●  користи техничко упутство за оправку 
машине и примењује исто;

●  користи основну књигу машине 
и уредно води евиденцију свих 
радова и радних сати или пређених 
километара;

●  користи каталог резервних делова и 
поручује по каталошком броју;

●  Свакодневно одржавање
o  Одржавање машине у току сваког радног 

дана

●  Конзервација и деконзервација машине
o  Конзервација машине у току мировања 

најмање 
o  Деконзервација нове машине или машине 

после мировања

На почетку програма ученике упознати са 
циљем/циљевима и исходима, планом и 
начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
●  практична настава/учење кроз рад 
Подела одељења на групе
Одељење се дели на групе приликом 
реализације: 
●  практичне наставе/учења кроз рад



Страна 296 – Број 10 ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИК 29. јул 2019.

●  користи упутство о гарантном и 
вангарантном року и придржава се 
истог;

●  одржава машину пре почетка рада 
у току рада и по завршетку рада 
користећи техничке књиге упутства за 
одржавање;

●  конзервира машину очишћену, опрану 
и подмазну која мирује дуже од 2 
месеца и више;

●  деконзервира нову машину или 
машину која је била конзервирана 
дуже време у стању мировања

Методе рада: 
●  демонстрација
●  извршење задатка
●  решавање проблема и конкретних ситуација 

из праксе
Место реализације наставе: 
●  погон
●  Градилиште
Препоруке за реализацију наставе
●  Практична настава/учење кроз рад се 

одвија на школском полигону, градилиштима 
и погонима на конкретним (реалним) 
машинама. У случају да школа поседује 
одређене типове машина – полигон 
механизације (тренинг центар) потребно 
је одредити колико времена ће ученици 
провести у компанијама на практичној 
настави.

●  Сваку машину контролише наставник 
практичне наставе/инструктор учења кроз 
рад

●   Наставник практичне наставе/инструктор 
проверава да ли је послодавац извршио 
процену ризика на радном месту на коме 
ради млади и да ли је извео уводну обуку 
младих о безбедности и здрављу на раду

●  Блок настава се искључиво изводи на 
градилиштима и у компанијама, кроз 
њу се на конкретним радним задацима 
синтетишу знања и вештине постигнуте кроз 
појединачне практичне вежбе.

Оцењивање
 Вредновање остварености исхода вршити 
кроз: 
●  Континуално праћење достигнутих исхода и 

нивоа постигнутих компетенција

Назив модула: Обука вожње на грађевинским машинама 
Трајање модула: 198 часoва

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА
УПУТСТВО ЗА

 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

●  Оспособљавање ученика за 
вожњу и рад са грађевинским 
машинама

●  изведе поступак прегледа возила, 
контролу уља и расхладне течности;

●  покрене возило;
●  вози машину по одређено путањи 

са коришћењем ножних и ручних 
команди са њиховом синхронизацијом

●  изведе правилно заустављање возила
●  изврши кретање возилом уназад
●  изведе рад на машини
●  паркира возило, угаси мотор и 

обезбеди возило на одређеном месту.

●  Обука на машинама на точковима
o  Ножне команде
o  Ручне команде
o  Команде за уређаје, алат и прибор машине
o  Синхронизација команди ножних и ручних
o  Заокретање и управљање точковима
o  Вожење машине по одређеној путањи 

кретања
o  Рад са машином

●  Обука на машинама на гусенички погон
o  Ножне команде
o  Ручне команде
o  Команде за уређаје, алат и прибор машине
o  Синхронизација команди ножних и ручних
o  Заокретање и управљање гусеницама
o  Вожење машине по одређеној путањи 

кретања
o  Рад са машином

На почетку програма ученике упознати са 
циљем/циљевима и исходима, планом и 
начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
●  практична настава/учење кроз рад ( ___ 

часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на групе приликом 
реализације: 
●  практичне наставе/учења кроз рад
Методе рада: 
●  демонстрација
●  извршење задатка
Место реализације наставе: 
●  полигон
●  Градилиште
Препоруке за реализацију наставе
●  Практична настава/учење кроз рад се 

одвија на школском полигону, градилиштима 
и погонима на конкретним (реалним) 
машинама. У случају да школа поседује 
одређене типове машина– полигон 
механизације (тренинг центар) потребно 
је одредити колико времена ће ученици 
провести у компанијама на практичној 
настави.

●  Сваку машину контролише наставник 
практичне наставе/инструктор учења кроз 
рад

●   Наставник практичне наставе/инструктор 
проверава да ли је послодавац извршио 
процену ризика на радном месту на коме 
ради млади и да ли је извео уводну обуку 
младих о безбедности и здрављу на раду
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●  Блок настава се искључиво изводи на 
градилиштима и у компанијама, кроз 
њу се на конкретним радним задацима 
синтетишу знања и вештине постигнуте кроз 
појединачне практичне вежбе.

Оцењивање
 Вредновање остварености исхода вршити 
кроз: 
●  Континуално праћење достигнутих исхода и 

нивоа постигнутих компетенција

Кључни појмови: механизација, радна операција, радни циклус, бегер, дозер, скрепер, грејдер, финишер, утоваривач, ваљак, диза-
лица, кран, технички преглед, одржавање. 

Назив предмета: ПРЕДУЗЕТНИШТВО
Годишњи фонд часова: 61 час
Разред: Трећи

Циљеви предмета

–  Развијање пословних и предузетничких знања, вештина и понашања;
–  Развијање предузетничких вредности и способности да се препознају предузетничке могућности у локалној средини и делује у складу са тим;
–  Развијање пословног и предузетничког начина мишљења;
–  Развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој професионалној орјентацији;
–  Оспособљавање за активно тражење посла (запошљавање и самозапошљавање);
–  Оспособљавање за израду једноставног плана пословања мале фирме;
–  Мултидисциплинарни приступ и оријентација на праксу;
–  Развијање основе за континуирано учење;
–  Развијање одговорног односа према очувању природних ресурса и еколошке равнотеже.

ТЕМА ЦИЉЕВИ
ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА
ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊE ПРОГРАМА

Предузетништво и 
предузетник 

●  Разумевање појма и 
значаја предузетништва; 

●  Препознавање 
особености 
предузетника. 

●  наведе адекватне примере 
предузетништва из локалног 
окружења; 

●  наведе карактеристике 
предузетника; 

●  објасни значај мотивационих 
фактора у предузетништву; 

●  доведе у однос појмове 
иновативност, предузимљивост и 
предузетништво; 

●  препозна различите начине 
отпочињања посла у локалној 
заједници.

●  Појам, развој и значај 
предузетништва;

●  Профил и карактеристике успешног 
предузетника; 

●  Мотиви предузетника;
●  Технике и критеријуми за утврђивање 

предузетничких предиспозиција.

●  На уводном часу ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима оцењивања/ 
обавезом ученика да у току наставе 
редовно формирају радну свеску

Реализација наставе: 
●    Вежбе (61 час)
Методе рада: 
●  Радионичарски (све интерактивне 

методе рада)
Место реализације наставе
●  Вежбе се реализују у кабинету /

учионици 
Препоруке за реализацију наставе
●  Предузетништво и предузетник: 

Дати пример успешног предузетника 
и/или позвати на час госта – 
предузетника који би говорио 
ученицима о својим искуствима или 
посета успешном предузетнику;

Развијање и процена 
пословних идеја, 
маркетинг план

●  Развијање способности 
за уочавање, 
формулисање и 
процену; пословних 
идеја 

●  Упознавање ученика са 
елементима маркетинг 
плана;

●  Развијање смисла за 
тимски рад. 

●  примени креативне технике 
избора, селекције и вредновања 
пословних идеја;

●  препозна садржај и значај бизнис 
плана;

●  истражи међусобно деловање 
фактора који утичу на тржиште: 
цена, производ, место, промоција 
и личност;

●  прикупи и анализира 
информације о тржишту и 
развија индивидуалну маркетинг 
стратегију

●  развије самопоуздање у 
спровођењу теренских 
испитивања;

●  самостално изради маркетинг 
плана у припреми бизнис плана;

●  презентује маркетинг план као 
део сопственог бизнис плана. 

●  Трагање за пословним идејама;
●  Процена пословних могућности за 

нови пословни подухват;
●  Swot анализа;
●  Структура бизнис плана и маркетинг 

плана као његовог дела;
●  Елементи маркетинг микса (5П) 

– (производ/услуга, цена, канали 
дистрибуције, промоција, личност);

●  Рад на терену-истраживање тржишта;
●  Презентација маркетинг плана за 

одабрану бизнис идеју.

●  Развијање и процена пословних 
идеја, маркетинг план: Користити 
олују идеја и вођене дискусије да се 
ученицима помогне у креативном 
смишљању бизнис идеја и одабиру 
најповољније. Препоручити 
ученицима да бизнис идеје траже 
у оквиру свог подручја рада али не 
инсистирати на томе. Ученици се дела 
на групе окупљене око једне пословне 
идеје у којима остају до краја. Групе 
ученика окупљене око једне пословне 
идеје врше истраживање тржишта 
по наставниковим упутствима. 
Пожељно је организовати посету 
малим предузећима где ће се ученици 
информисати о начину деловања и 
опстанка тог предузећа на тржишту.
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Управљање и 
организација,
правни оквир 
за оснивање и 
функционисање 
делатности

●  Упознавање ученика 
са суштином основних 
менаџмент функција и 
вештина;

●  Упознавање ученика 
са специфичностима 
управљања 
производњом/услугама 
и људским ресурсима;

●  Упознавање ученика 
са значајем коришћења 
информационих 
технологија за 
савремено пословање;

●  Давање основних 
упутстава где доћи 
до неопходних 
информација.

●  наведе особине успешног 
менаџера;

●  објасни основе менаџмента 
услуга/производње;

●  објасни на једноставном примеру 
појам и врсте трошкова, цену 
коштања и инвестиције;

●  израчуна праг рентабилности на 
једноставном примеру;

●  објасни значај производног 
плана и изради производни 
план за сопствену бизнис идеју 
у најједноставнијем облику 
(самостално или уз помоћ 
наставника);

●  увиди значај планирања и 
одабира људских ресурса за 
потребе организације; 

●  користи гантограм; 
●  објасни значај информационих 

технологија за савремено 
пословање; 

●  схвати важност непрекидног 
иновирања производа или услуга;

●  изабере најповољнију 
организациону и правну форму 
привредне активности; 

●  изради и презентује 
организациони план за сопствену 
бизнис идеју;

●  самостално сачини или попуни 
основну пословну документацију.

●  Менаџмент функције (планирање, 
организовање, вођење и контрола);

●  Појам и врсте трошкова, цена 
коштања;

●  Инвестиције;
●  Преломна тачка рентабилности;
●  Менаџмент производње -управљање 

производним процесом/услугом;
●  Управљање људским ресурсима; 
●  Управљање временом;
●  Инжењеринг вредности;
●  Информационе технологије у 

пословању; 
●  Правни аспект покретања бизниса.

●  Управљање и организација: 
o  Препоручене садржаје по темама 

ученик савладава на једноставним 
примерима уз помоћ наставника 

●  Методе рада: 
o  Мини предавања
o  Симулација 
o  Студија случаја
o  Дискусија
●  Давати упутстава ученицима где 

и како да дођу до неопходних 
информација. Користити сајтове за 
прикупљање информација (www.apr.
gov.rs , 

    www.sme.gov.rs и други). 
●  Основна пословна документација: CV, 

молба, жалба, извештај, записник...
●  Посета социјалним партнерима на 

локалном нивоу (општина, филијале 
Националне службе за запошљавање, 
Регионалне агенције за развој малих и 
средњих предузећа и сл.)

Економија 
пословања, 
финансијски план

●  Разумевање значаја 
биланса стања, 
биланса успеха и 
токова готовине 
као најважнијих 
финансијских извештаја 
у бизнис плану;

●  Препознавање профита/
добити као основног 
мотива пословања;

●  Разумевање значаја 
ликвидности у 
пословању предузећа.

●  састави биланс стања на 
најједноставнијем примеру;

●  састави биланс успеха и 
утврди пословни резултат на 
најједноставнијем примеру;

●  направи разлику између прихода 
и расхода с једне стране и 
прилива и одлива новца са друге 
стране на најједноставнијем 
примеру;

●  наведе могуће начине финансирања 
сопствене делатности;

●  се информише у одговарајућим 
институцијама о свим 
релевантним питањима од значаја 
за покретање бизниса;

●  идентификује начине за 
одржавање ликвидности у 
пословању предузећа;

●  састави финансијски план 
за сопствену бизнис идеју 
самостално или уз помоћ 
наставника;

●  презентује финансијски план за 
своју бизнис идеју.

●  Биланс стања;
●  Биланс успеха;
●  Биланс токова готовине (cash flow);
●  Извори финансирања; 
●  Институције и инфраструктура за 

подршку предузетништву;
●  Припрема и презентација 

финансијског плана. 

Економија пословања, финансијски 
план
●  Користити формулар за бизнис план 

Националне службе запошљавања.
●  Користити најједноставније табеле 

за израду биланса стања, биланса 
успеха и биланса новчаних токова.

●  Обрадити садржај на 
најједноставнијим примерима из 
праксе

●  Методе рада: 
o  Мини предавања
o  Симулација 
o  Студија случаја
o  Дискусија

Ученички пројект 
– презентација 
пословног плана

●  Оспособити ученика 
да разуме и доведе у 
везу све делове бизнис 
плана;

●  Оспособљавање 
ученика у вештинама 
презентације бизнис 
плана

●  самостално или уз помоћ 
наставника повеже све урађене 
делове бизнис плана;

●  изради коначан (једноставан) 
бизнис план за сопствену бизнис 
идеју;

●  презентује бизнис план у 
оквиру јавног часа из предмета 
предузетништво.

●  Израда целовитог бизнис плана за 
сопствену бизнис идеју;

●  Презентација појединачних/групних 
бизнис планова и дискусија.

Ученички пројект-презентација 
пословног плана: Позвати на јавни час 
успешног предузетника, представнике 
школе, локалне самоуправе и 
банака за процену реалности и 
иновативности бизнис плана. Према 
могућности наградити најбоље 
радове. У презентацији користити сва 
расположива средства за визуализацију 
а посебно презентацију у power pointу.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
●  активност ученика на часу
●  редовност и прегледност радне свеске
●  домаће задатке
●  тестове знања
●  израду практичних радова (маркетинг, 

организационо-производни и 
финансијски план)

●  израду коначне верзије бизнис плана
●  презентацију
Оквирни број часова по темама
●  Предузетништво и предузетник (6 

часова)
●  Развијање и процена пословних идеја, 

маркетинг план (18 часова)
●  Управљање и организација (20 часова) 
●  Економија пословања (10 часова)
●  Ученички пројект – презентација 

пословног плана (10 часова)

Кључни појмови: предузетник, бизнис план, маркетинг план, финансијски план, биланс, инвестиција, Swot анализа. 
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Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Б2: ИЗБОРНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

Назив предмета: МАШИНЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОСЕЈАВАЊЕ КАМЕНОГ АГРЕГАТА
Годишњи фонд часова: 35 или 31 час
Разред: Други или трећи
Циљеви предмета 1. стицање потребних стручно-теоријских знања о саставу и техничким карактеристикама машина за производњу и просејавање каменог агрегата;

2. стицање знања о техничкој документацији за машина;
3. развијање свести о значају вођења технолошко-техничке документације;
4. повезивање и примењивање усвојених знања из других стручних предмета;
5. стицање самосталности и одговорности у обављању послова;
6. развијање личних и професионалних ставова;
7. развијање способности комуницирања и тимског рада;
8. развијање потребе и навике чувања личног здравља, применом прописа о заштити на раду;
9. развијање потребе и навике чувања и заштите радне, природне и животне средине.

ТЕМА ЦИЉ
ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити 
у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМА

Машине за 
дробљење камених 
агрегата

●  Стицање основних 
знања о машинама 
за дробљење 
каменог материјала-
дробилицама

●  наброји врсте дробилица;
●  наведе поље примене појединих 

дробилица;
●  наведе саставне делове 

дробилица;
●  објасни улоге сваког елемента 

дробилице;
●  објасни начин;
●  објасни начин руковања 

дробилицом

●  Врсте дробилица и примена
o  чељусна дробилица са клатном; 
o  конусна дробилица;
o  млинови

●  Чељусне дробилице
o  Врсте;
o  делови дробилице;
o  подела
o  примена и начин рада

●  Конусне дробилице
o  врсте
o  делови дробилице;
o  подела
o  примена и начин рада

●  Конусне дробилице
o  врсте
o  делови дробилице;
o  подела
o  примена и начин рада

На почетку теме ученике упознати са 
циљем и исходима, планом и начинима 
оцењивања.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
●  теоријска настава (32/35 часова)
●  блок наставу

Место реализације наставе
●  кабинет

Препоруке за реализацију наставе
●  Образложити циљ модула, начин и 

критеријум оцењивања 
●  Користити каталоге произвођача 

машина
●  Приликом систематизације градива 

применити рад у групама
●  Излагање подржати цртежом на табли 

или користећи пројекције са видео-
бим пројектора или графоскопа

●  На блок настави посетити компаније 
и градилишта на којима ће се ученици 
упознати са машинама и радом на 
њима

 
Оцењивање
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
●  Праћење остварености исхода
●  Активност на часу

Оквирни број часова по темама
–  Машине за дробљење каменог 

агрегата ...............................................12

–  Машине за млевење каменог  
агрегата ...............................................12

–  Машине за просејавање каменог 
агрегата ............................................11/7

Машине за млевење 
каменог агрегата

●  Стицање основних 
знања о машинама 
за млевење каменог 
материјала-млиновима

●  наброји врсте машина за млевење 
материјала;

●  објасни када се употребљава 
поједина врста млинова;

●  наведе саставне делове млинова;
●  објасни улоге сваког елемента 

млина;
●  објасни начин рада млина;
●  објасни делове радних процеса 

машина;
●  објасни начин руковања 

млиновима

●  Врсте млинова и примена
o  Млинови са ударним гредама; 
o  Млинови са чекићем;

Машине за 
просејавање
каменог агрегата

●  Стицање основних 
знања о машинама 
за дробљење 
каменог материјала-
дробилицама

●  Објасни поље примене уређаја за 
просејавање каменог агрегата;

●  Наведе врсте машина за 
просејавање;

●  Наведе елементе сита;
●  Објасни начин просејавања 

материјала кроз сита.

●  Примена
●  Врсте вибро сита и примена
●  Вибро решетке;
●  Вибро сита

КЉУЧНИ ПОЈМОВИ: агрегат, дробилице, млевење, млинови, просејавање.
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Назив предмета: МАШИНЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ ПОСЛОВЕ НА ГРАДИЛИШТУ
Годишњи фонд часова: 35 или 31 час
Разред: Други или трећи
Циљеви предмета 1. стицање потребних стручно-теоријских знања о саставу и техничким карактеристикама машина за тунелоградњу, израду и побијање шипова< 

2. стицање знања о техничкој документацији за машина;
3. развијање свести о значају вођења технолошко-техничке документације;
4. повезивање и примењивање усвојених знања из других стручних предмета.

ТЕМА ЦИЉ 
ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће 
бити у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-
МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ 
ПРОГРАМА

Машине за 
тунелоградњу

●  Стицање основних 
знања о машинама за 
изградњу тунела

●  наброји врсте ископавања тунела;
●  објасни карактеристике 

ископавања тунела у односу на 
врсту ископавања;

●  наведе врсте опреме и машина за 
изградњу тунела

●  објасни улоге сваког елемента 
дела опреме;

●  наведе делове тунелске машине и 
објасни начин њеног рада

●  Врсте ископавања тунела
o  Отворени систем ископа;
o  Затворени систем ископа;

●  Опрема и машине за изградњу 
тунела: 

o  гарнитуре за бушење,
o  багери за ископавање,
o  машина за утовар,
o  машине за одвоз ископаног материјала 

и довоз материјала,
o  машине за уградњу млазног цементног 

бетона,
o  машине за сечење стене

●  Тунелска машина са краком са 
ротирајућом главом

o  Употреба
o  Делови
o  Начин рада
o  Подела

На почетку теме ученике упознати са 
циљем и исходима, планом и начинима 
оцењивања.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
●  теоријска настава (35/31 час)
●  блок наставу

Место реализације наставе
●  кабинет

Препоруке за реализацију наставе
●  Образложити циљ модула, начин и 

критеријум оцењивања 
●  Користити каталоге произвођача 

машина
●  Приликом систематизације градива 

применити рад у групама
●  Излагање подржати цртежом на табли 

или користећи пројекције са видео-
бим пројектора или графоскопа

●  На блок настави посетити компаније 
и градилишта на којима ће се ученици 
упознати са машинама и радом на 
њима

 Оцењивање
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
●  Праћење остварености исхода
●  Активност на часу

Оквирни број часова по темама
–  Машине за тунелоградњу …..…..18
–  Машине за израду и побијање  

шипова ...........................................17/13

Машине за израду и 
побијање шипова

●  Стицање основних 
знања о машинама и 
уређајима за израду и 
побијање шипова

●  Дефинише примену шипова и 
наведе класификацију;

●  Објасни начин израде шипова 
директно у тлу;

●  Наведе врсте машина за побијање 
шипова;

●  Наведе саставне делове макаре;
●  Објасни поступак побијања 

шипова помоћу макаре

●  Намена и класификација шипова
o  Израда шипова непосредно у тлу
●  Машине за побијање шипова
o  Макаре за побијање шипова
–  Ударни механички маљеви
–  Ударни парни маљеви
–  Ударни дизел маљ
–  Вибрациони маљеви
–  Вибро-ударни маљ
o  Ротационо-бушени кратки шипови

КЉУЧНИ ПОЈМОВИ: тунел, кртица, шипови, макара, маљ.

7
На основу члана 141. став 9. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. 

закон и 10/19),
Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

П РА В И Л Н И К
о допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 

стручним школама у подручју рада Геодезија и грађевинарство

Члан 1. 
У Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у по-

дручју рада Геодезија и грађевинарство („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 16/15), у члану 3. тачка 3) после назива пред-
мета: „Технологија грађевинских радова” бришу се две тачке и додаје се назив предмета који гласи: 

„Грађевинска механизација:”.
После тачке 30б) додаје се тачка 31) која гласи:
„Технологија занимања (за образовни профил руковалац грађевинском механизацијом):
(1) дипломирани машински инжењер; 
(2) дипломирани инжењер машинства;
(3) мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инже-

њерства.”
Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-147/2019-03
У Београду, 19. јуна 2019. године 

Министар,
Младен Шарчевић, с.р.
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На основу члана 92. став 2. Закона о основама система обра-

зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – 
др. закон и 10/19), 

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

П РА В И Л Н И К

о допуни Правилника о ближим условима у погледу 
простора, опреме и наставних средстава за остваривање 

наставних планова и програма образовања и 
васпитања за стручне предмете за образовне профиле у 
трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним 
школама у подручју рада Геодезија и грађевинарство

Члан 1.
У Правилнику о ближим условима у погледу простора, опре-

ме и наставних средстава за остваривање наставних планова и 
програма образовања и васпитања за стручне предмете за образов-
не профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у струч-
ним школама у подручју рада Геодезија и грађевинарство („Слу-
жбени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 16/15 и 13/18), после 
дела: „НОРМАТИВ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ПРО-
СТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИ-
ВАЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ГРАЂЕ-
ВИНСКИ ТЕХНИЧАР”, додаје се део: „НОРМАТИВ О БЛИЖИМ 
УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВ-
НИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА 
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА 
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ МЕХА-
НИЗАЦИЈОМ”, који је одштампан уз овај правилник и чини његов 
саставни део.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гла-
снику”.

Број 110-00-151/2019-03
У Београду, 19. јуна 2019. године

Министар,
Младен Шарчевић, с.р.

НОРМАТИВ 
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, 

ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 
ПЛАНА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ 
РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ

1. СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УЧИОНИЦЕ – КАБИНЕТИ

У специјализованим учионицама остварује се настава једног 
или више стручних предмета чији садржаји захтевају употребу 
апарата, инструмената, уређаја и других посебних наставних сред-
става. 

Број специјализованих учионица условљен је предвиђеним 
бројем стручних наставних предмета, који се изводе у учионици,  
бројем ученика и просторним могућностима школе.

1.1. Опрема кабинета

Р. бр. Назив Јед. 
мере Количина

1. Сто за ученика ком. 1 по 
ученику 

Р. бр. Назив Јед. 
мере Количина

2. Столица за ученика ком. 1 по 
ученику 

3. Сто за наставника ком. 1

4. Слике, фотографије, цртежи ком. Према 
потреби

5. Полица за одлагање модела и макета ком. 2
6. Столица за наставника ком. 1
7. Ормар ком. 1
8. Табла ком. 1

9. Застори за прозоре ком. 1 по 
прозору

10. Изложбени пано ком. 2
11. Корпа за отпатке ком. 1
12. Чивилук за одлагање одеће ком. 1
13. Апарат за гашење пожара ком. 1

2. ПОМОЋНА НАСТАВНА ПРОСТОРИЈА – КАБИНЕТ ЗА 
НАСТАВНИКЕ

Према потреби и могућностима, у зависности од величине 
школе, треба обезбедити једну или више помоћних наставних про-
сторија које се користе: за стручне разговоре и договоре наставни-
ка, припрему задатака, консултације и индивидуални рад са уче-
ницима.

2.1. Опрема помоћне наставне просторије – кабинета за на-
ставнике

Р.  бр. Назив Јед. 
мере Количина

1. Сто за више особа ком. 1 
2. Столица ком. 6–10
3. Ормар са преградама за одлагање ученичких 

радова
ком. 1

4. Слике, фотографије, цртежи збирка 1
5. Табла ком. 1

6. Застори ком. За све 
прозоре

7. Корпа за отпатке ком. 1
8. Чивилук за одлагање одеће ком. 1

3. БЛОК ПРОСТОРИЈА ЗА ТЕХНОЛОГИЈУ СА ПРАКТИЧНОМ 
НАСТАВОМ

За потребе образовних профила у подручју рада геодезија и 
грађевинарство овај блок чине: 

– специјализоване учионице – кабинети за остваривање тео-
ријског дела предмета; 

– радионице за остваривање практичне наставе за одређене 
профиле;

– просторија за складиштење материјала и 
– гардероба за ученике.
3.1. Опрема специјализоване учионице – кабинета за теориј-

ску наставу
У погледу простора и опреме примењује се Норматив зајед-

нички за све специјализоване учионице – кабинете у овом подруч-
ју рада.

3.2.Опрема радионица
3.2.1.Заједничка опрема за све радионице

Р.  бр. Врста и назив опреме Јед. 
мере Кол. Напомена

1. Радни сто за наставника ком. 1

за 
радионицу

2. Табела са паноом за качење детаља и 
извођачких планова

ком. 2

3. Плакати и упутства (заштита на раду, прва 
помоћ) збирка 1

4. Ормар за одлагање алата ком. 2
5. Зидни пано за качење приручног алата ком. 2
6. Приручна  апотека за прву помоћ ком. 1
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Р.  бр. Врста и назив опреме Јед. 
мере Кол. Напомена

7. Инсталација водовода и канализације ком. 1
8. Апарат за гашење пожара ком. 1
9. Контејнер за одлагање отпадног материјала ком. 1

3.2.2.Посебна опрема радионица 

4. НАСТАВНА СРЕДСТВА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ

4.1. ЗАЈЕДНИЧКА НАСТАВНА СРЕДСТВА

Р. бр. Врста и назив наставног средства Јед. 
мере Кол. Напомена

1.
Рачунар ком. 1

за кабинетВидео пројектор са пројекционим 
платном

ком. 1

2.

Одобрени уџбеници збирка 1

за област рада 
грађевинарство
(може стајати 

и у библиотеци 
и по потреби 

се користити у 
кабинетима)

 

Одобрене збирке задатака збирка 1
Уџбеници и збирке различитих аутора збирка 1
Приручници из области 
грађевинарства, производње и 
испитивања грађевинског материјала 

збирка 1

Просечне норме за грађевинске радове збирка 1
Стандарди из области грађевинарства, 
производње и испитивања 
грађевинског материјала 

збирка 1

Технички прописи о грађењу у свим 
областима грађевинарства збирка 1

„Техничар” – грађевински приручник комплет 1
Приручници из области личне и опште 
заштите на раду збирка 1

Наставни филмови збирка 1
Стручни часописи збирка 1
Проспекти и каталози збирка 1

4.2. ПОСЕБНА НАСТАВНА СРЕДСТВА ЗА СТРУЧНЕ 
ПРЕДМЕТЕ 

Предмет: ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ СА ЧИТАЊЕМ ПЛА-
НОВА

Р.  бр. Врста и назив наставног средства Јед. 
мере Кол. Напомена

1. 

Графички прикази:
– техничких слова и бројева,
– различитих врста линија,
– различитих ознака које се користе у 
архитектури и грађевинарству,
– различитих врста шрафура

збирка 1

за кабинет

Примери  ученичких радова збирка 1 за сваку вежбу
Пројектни елаборат – идејни пројекат комплет 3 за кабинет

2. Прибор за цртање по табли: лењир, 
троуглови, шестар, угломер комплет 1 за кабинет

Предмет: ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ

Р.  бр. Врста и назив наставног средства Јед. 
мере Кол. Напомена

1.

Фотографије и цртежи са примерима 
појединих грађевинских материјала збирка 1

за кабинетШеме технолошког процеса добијања 
појединих грађевинских материјала збирка 1

Графички прикази и шеме апарата за 
испитивање материјала збирка 1

2. Наставни филмови према потреби за кабинет

3. 

Узорци минерала и стена збирка 1
за кабинет

Узорци грађевинских материјала збирка 1

Стандарди (СРПС) за област 
грађевински материјали и 
високоградња

збирка 1
за кабинет

Каталози и проспекти савремених 
грађевинских материјала према потреби

Предмет: ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

Р. бр. Врста и назив наставног средства Јед. 
мере Кол. Напомена

1.

Графички приказ конструктивног 
склопа зграде ком. 1

за кабинет

Графички приказ конструктивних 
елемената зграде:
– зидови,
– стубови,
– темељи,
– међуспратне конструкције,
– степенице,
– кровови

збирка 1

Примери ученичких радова збирка 1 за сваку вежбу

2.

Модели и макете:
– оплата за основне конструктивне 
елементе зграде,
– столарије

збирка 1

за кабинет

3. Прибор за цртање по табли: лењир, 
троуглови, шестар, угломер комплет 1 за кабинет

4. 

Каталози и проспекти савремених 
изолационих материјала према потреби

за кабинетПриручници грађевинских радова комплет 1
„Техничар” – грађевински приручник комплет 1
Узорци изолационих материјала збирка 1

Предмет: OРГАНИЗАЦИЈА ГРАЂЕЊА

Р. бр. Врста и назив наставног средства Јед. 
мере Кол. Напомена

1. 

Шема организације градилишта ком 1
за кабинетФотографије и каталози грађевинске 

механизације комплет 1

Примери ученичких радова збирка 1 за сваку вежбу
2. Наставни филмови према потреби за кабинет

3. Прибор за цртање по табли: лењири, 
троуглови, шестар, угломер комплет 1 за кабинет

4. 

Софтверски пакети према програму 
предмета по рачунару

за кабинет

Грађевинске норме комплет 3
Обрасци грађевинске документације 
на градилишту: карнет, грађевинска 
књига, грађевински дневник, 
доставница

комплет 1

Примери предмера и предрачуна за 
све врсте грађевинских радова по вежби

Предмет:  ПРЕДУЗЕТНИШТВО
Програм ових предмета се реализује заједничким наставним 

средствима у учионицама опште намене. 
Предмет: ТЕХНОЛОГИЈА ЗАНИМАЊА

Р. бр. Врста и назив наставног средства Јед. 
мере Кол. Напомена

1.

Шеме, фотографије и графички 
прикази одговарајућих врста послова, 
грађевинских радова

збирка 1

за сваки 
образовни 

профил

Шеме апарата, уређаја, алата, машина 
за одговарајуће врсте послова, 
грађевинских радова

збирка 1

Шеме, слике, фотографије и други 
графички прикази примене мера ХТЗ 
на раду

збирка 3

2. Наставни филмови према потреби

за 
одговарајући 

образовни 
профил

3. Модели и макете према потреби

за 
одговарајући 

образовни 
профил

4.

Приручна стручна литература:
– одобрени уџбеник
– уџбеници разних аутора
– стручни часописи

збирка

1
за 

одговарајући 
образовни 

профил
Технички прописи збирка 1
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Проспекти механизације грађевинских 
радова комплет 1

Проспекти алата, уређаја, машина према потреби

Предмет: ПРАКТИЧНА НАСТАВА

Р. бр. Врста и назив наставног средства Јед.
мере Кол. Напомена

1.

Модел мотора СУС ком. 2

за кабинетМодел мотора СУС-бензин ком. 2
Минијатурни модели грађевинских 
машина комплет 1

2. 

Постоља за симулаторе према 
прописима 

ком. 2
за кабинетРадни сто паралелним стегама ком. 2

Паралелне стеге ком. 8

3. Пуњач стартера акумулатора ком. 1 за кабинет

4. 
Симулатор за обуку у руковању точкаша ком. 1

за кабинетСимулатор за обуку у руковању 
гусеничара

ком. 1

5. Возило за обуку ком. 1

6. 

Помично мерило – шублер ком. 3

за кабинет

Лисната мерила ком. 3
Мерач густине електролита 
акумулатора

ком. 3

Гарнитура механичарског алата ком. 3
Мерач густине расхладне течности ком. 2

*Уколико школа не располаже потребном опремом, ала-
том, прибором и машинама (наведеним у Нормативу), исте 
мора обезбедити у предузећу u коме ће ученици изводити прак-
тичну наставу
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ПРОСВЕТНИ
ЗАКОНИ

ЦЕНА: 

500,00
РСД

П Р А В Н А  Б И Б Л И О Т Е К АП Р А

Посетите Гласникове малопродајне објекте широм Србије, наручите у  Служби 
продаје на тел.: 011 30 60 578, 30 60 589; prodaja@slglasnik.com или

 on-line: www.slglasnik.com и www.klubglasnik.net

ЦЕНА:

500,00
РСД

Ова збирка прописа садржи зако-
не о основама система образовања 
и васпитања, предшколском вас-
питању и образовању, основном 
образовању и васпитању, средњем 
образовању и васпитању и дуалном 
образовању. Закон о с основама 
система образовања и васпитања 
ступио је на снагу 7. октобра, а ос-
тали прописи 18. новембра 2017. 
године.

ЗАКОНИ И ПРОПИСИ
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